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Pozměňovací návrh 1
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020;

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020; uznává, že 
členské státy mají odpovědnost zajistit, že 
politiky v oblasti veřejných zakázek budou 
fungovat v rámci těchto mezí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020;

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020; souhlasí se 
záměrem Komise zvýšit účinnost řízení 
veřejných zakázek jejich zjednodušením 
a lepším přizpůsobením malým 
subjektům, které se účastní veřejných 
zakázek, i veřejnému společenskému 
zájmu, protože pouze tímto způsobem 
bude možno dosáhnout co možná 
nejlepších a nejvyrovnanějších výsledků 
veřejných zakázek s co možná nejmenšími 
časovými investicemi i investicemi ze 
státních rozpočtů;

Or. lt



PE467.159v01-00 4/38 AM\870545CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020;

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020; souhlasí se 
záměrem Komise zvýšit účinnost řízení 
veřejných zakázek jejich zjednodušením 
a lepším přizpůsobením malým 
subjektům, které se účastní veřejných 
zakázek, i veřejnému společenskému 
zájmu, protože pouze tímto způsobem 
bude možno dosáhnout co možná 
nejlepších a nejvyrovnanějších výsledků 
veřejných zakázek s co možná nejmenšími 
časovými investicemi i investicemi ze 
státních rozpočtů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při splňování 
cílů strategie Evropa 2020;

1. vítá, že Komise považuje veřejné 
zakázky za významný krok při přechodu 
k udržitelnému hospodářství, posílení 
inovací, účelnému využívání zdrojů a při 
splňování cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Esther de Lange
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1a. připomíná v této souvislosti význam 
využití možnosti zahrnout do zadávacích 
řízení veřejných zakázek i jiné ukazatele, 
než je cena,například ekologické 
a sociální činitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jelikož se v rámci většího 
zohledňování životního prostředí při 
zadávání veřejných zakázek klade větší
důraz na náklady životního cyklu, existuje 
zde velký potenciál úspor;

2. domnívá se, že dlouhodobé úspory jsou 
v rámci většího zohledňování životního 
prostředí při zadávání veřejných zakázek 
potenciálně možné, a to i díky většímu 
důrazu na náklady životního cyklu;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že jelikož se v rámci většího 
zohledňování životního prostředí při 
zadávání veřejných zakázek klade větší 
důraz na náklady životního cyklu, existuje 
zde velký potenciál úspor;

2. zdůrazňuje, že jelikož se v rámci většího 
zohledňování životního prostředí při 
zadávání veřejných zakázek klade větší 
důraz na náklady životního cyklu, existuje 
zde velký potenciál úspor; v této 
souvislosti by měla být přiznána priorita 
vypracování kritérií pro udělování 
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ekoznačky EU pro služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že výdaje veřejných 
institucí v Evropské unii se významně 
podílí na evropském hrubém domácím 
produktu; domnívá se, že zadáváním 
veřejných zakázek lze omezit výrobní 
a spotřebitelské praktiky, které ohrožují 
životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2a. konstatuje, že spotřeba veřejného 
sektoru EU dosahuje ročně přibližně 17 % 
hrubého domácího produktu EU; znovu 
připomíná potenciál této kupní síly při 
prosazování účinného využívání zdrojů, 
udržitelných modelů výroby a spotřeby 
a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Kriton Arsenis
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2b. vyjadřuje obavy ohledně neúčinného 
uplatňování dobrovolného nástroje EU 
pro zadávání ekologických veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění 
toto ztěžují;

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění 
toto ztěžují;

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních orgánů
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj, energetickou účinnost 
a větší využívání obnovitelných zdrojů 
energie; poznamenává, že řada z nich 
uvádí, že směrnice a jejich provádění toto 
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ztěžují;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada 
z nich uvádí, že směrnice a jejich 
provádění toto ztěžují;

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které by podporovaly
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada 
z nich uvádí, že směrnice a jejich 
provádění toto ztěžují;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění 
toto ztěžují;

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj a získávání místních 
zdrojů; poznamenává, že řada z nich uvádí, 
že směrnice a jejich provádění toto ztěžují;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jill Evans
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění
toto ztěžují;

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění 
toto ztěžují; připomíná, že Smlouvy EU 
požadují, aby byly právní předpisy 
vytvářeny tak, aby posilovaly možnosti 
členských států, místních a regionálních 
orgánů při prosazování cílů ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje, 
a nikoli aby je ztěžovaly nebo jim bránily;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění 
toto ztěžují;

3. vítá rozsáhlou snahu místních, 
regionálních a celostátních aktérů 
přidělovat zakázky, které podporují 
udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z 
nich uvádí, že směrnice a jejich provádění 
toto ztěžují a že dvojznačná ustanovení ve 
stávajících pravidlech pro zadávání 
veřejných zakázek vedou k řadě 
nedorozumění a odlišných výkladů 
týkajících se zohledňování kritérií 
ekologické udržitelnosti při zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3a. zastává názor, že směrnice by měly 
vybízet a výslovně umožňovat orgánům 
zadávajícím veřejné zakázky, aby 
odkazovaly na cíle horizontálních politik, 
jako např. na kritéria udržitelného 
rozvoje, v předmětu veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí i 
možné při udělování zakázek klást
požadavky v oblasti životního prostředí a 
zohledňovat dopad na něj;

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí i 
možné při udělování zakázek hodnotit
požadavky v oblasti životního prostředí a 
zohledňovat dopad na něj;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice o 
veřejných zakázkách musí být pozměněny 
tak, aby bylo jasnější, že pro zadavatele 
veřejných zakázek je žádoucí i možné při 
udělování zakázek klást požadavky v 
oblasti životního prostředí a zohledňovat 
dopad na něj;

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech příslušných 
veřejných zakázkách; zdůrazňuje, že 
směrnice o veřejných zakázkách musí být 
v případě potřeby pozměněny tak, aby bylo 
jasnější, že pro zadavatele veřejných 
zakázek je žádoucí i možné při udělování 
zakázek klást požadavky v oblasti 
životního prostředí a zohledňovat dopad na 
něj;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí 
i možné při udělování zakázek klást 
požadavky v oblasti životního prostředí 
a zohledňovat dopad na něj;

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí, 
finančně výhodné i možné při udělování 
zakázek klást požadavky v oblasti 
životního prostředí a zohledňovat dopad na 
něj;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí i 
možné při udělování zakázek klást 
požadavky v oblasti životního prostředí a 
zohledňovat dopad na něj;

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo v zadávacích řízeních veřejných 
zakázek zohledňovat, pokud nejsou 
požadavky v oblasti životního prostředí 
s ohledem na předmět veřejné zakázky 
bezpředmětné; zdůrazňuje, že směrnice o 
veřejných zakázkách musí být pozměněny 
tak, aby bylo jasnější, že pro orgány
zadávající veřejné zakázky je žádoucí i 
možné, aby ve fázi udělování stanovily 
kritéria v oblasti životního prostředí a 
zohledňovaly dopad na něj;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí 
i možné při udělování zakázek klást 
požadavky v oblasti životního prostředí 
a zohledňovat dopad na něj;

4. domnívá se, že je vhodné, aby byla do 
veřejných zakázek případně zahrnuta 
hlediska z oblasti životního prostředí, 
začlenění osob s postižením na trh práce 
a bezpečnost v zaměstnání; zdůrazňuje, že 
směrnice o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí 
i možné:
– při udělování zakázek klást požadavky 
v oblasti životního prostředí a zohledňovat 
dopad na něj;
– klást požadavky pro usnadnění 
začlenění osob s postižením na trh práce;
– klást požadavky pro zajištění nejvyšších 
bezpečnostních standardů v zaměstnání;
– klást stejné podmínky pro případné 
subdodavatele;
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Or. it

Pozměňovací návrh 23
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí i 
možné při udělování zakázek klást 
požadavky v oblasti životního prostředí a 
zohledňovat dopad na něj;

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí i 
možné při udělování zakázek klást 
požadavky v oblasti životního prostředí, a 
popřípadě zohledňovat dobré životní 
podmínky hospodářských zvířat, a 
zohledňovat dopad na něj;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí 
i možné při udělování zakázek klást 
požadavky v oblasti životního prostředí 
a zohledňovat dopad na něj;

4. zastává názor, že životní prostředí by se 
mělo zohledňovat ve všech veřejných 
zakázkách; zdůrazňuje, že směrnice 
o veřejných zakázkách musí být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že pro 
zadavatele veřejných zakázek je žádoucí 
i možné při udělování zakázek klást 
v zadávací dokumentaci požadavky 
v oblasti životního prostředí a zohledňovat 
dopad na něj v rámci kritérií pro udělení 
zakázky;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4a. vyzývá orgány EU, aby při zadávání 
veřejných zakázek uplatňovaly 
udržitelnost jako jedno ze standardních 
kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4a. zdůrazňuje, že by měla mezi těmito 
kritérii v oblasti životního prostředí a 
předmětem veřejné zakázky existovat 
vazba s cílem zabránit narušení 
hospodářské soutěže a právní nejistotě, 
která by bránila některým podnikům,
např. malým a středním podnikům, 
v účasti na zadávacím řízení veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4a. uznává, že kupní síla veřejného 
sektoru může představovat významnou 
hnací sílu rozvoje ekologicky udržitelných 
technologií, produktů a služeb 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4b. vyzývá Komisi, aby provedla rozbor 
nákladů a přínosů zadávání veřejných 
zakázek s důrazem na udržitelnost 
a zohlednila při tom náklady životního 
cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba při zadávání 
veřejných zakázek zohlednit sociální 
normy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Marina Yannakoudakis
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky 
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty 
by se nicméně měly uplatňovat u větších
zakázek; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní 
právní předpisy;

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost pro 
menší zakázky; domnívá se však, že 
největší překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní 
právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky 
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty 
by se nicméně měly uplatňovat u větších 
zakázek; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější k 
životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní 
právní předpisy;

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky 
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty 
by se nicméně měly uplatňovat u větších 
zakázek; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější k 
životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše chybějící povědomí 
o existujících možnostech a nejasné 
a neflexibilní právní předpisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty by 
se nicméně měly uplatňovat u větších 
zakázek; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní
právní předpisy;

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly stanoveny povinné 
kvóty; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné právní 
předpisy;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky 
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty 
by se nicméně měly uplatňovat u větších 
zakázek; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní 
právní předpisy;

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky 
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty 
by se nicméně měly uplatňovat u větších 
zakázek; domnívá se však, že povinné 
kvóty podpoří inovace, účinné využívání 
zdrojů a energie a přechod EU k 
udržitelnému hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
v této oblasti byly pro menší zakázky
stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty by 
se nicméně měly uplatňovat u větších 
zakázek; domnívá se však, že největší 
překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je 
realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní 
právní předpisy;

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé 
veřejných zakázek měli k dispozici 
podporu a bylo pro ně snazší zadávat 
zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby 
byly stanoveny povinné kvóty; domnívá se 
však, že největší překážkou pro zakázky 
šetrnější k životnímu prostřední není 
neochota je realizovat, ale spíše nejasné 
a neflexibilní právní předpisy;

Or. sv

Pozměňovací návrh 35
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5a. konstatuje, že centrálně předepisovaná 
závazná pravidla, jako např. příliš 
podrobná zadávací dokumentace ohledně 
ekologické povahy předmětu veřejné 
zakázky, by mohla omezovat výběr a 
hospodářskou soutěž na trhu veřejných 
zakázek, což by mělo za následek úbytek 
zájemců, vyšší ceny a méně inovací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho podmínek 
až do fáze spotřeby s ohledem na 
statistické údaje o odpadech 
v předcházejících fázích;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

6. domnívá se, že je možné i žádoucí 
zohledňovat dopad předmětu zakázky na 
životní prostředí během celého životního 
cyklu, včetně celého výrobního procesu a 
jeho podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby zohledňovaly dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že při 
stanovení ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky je možné i žádoucí zohledňovat 
náklady životního cyklu, a vyzývá Komisi, 
aby stanovila metodologii pro výpočet 
nákladů životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 

6. upozorňuje, že by bylo vhodné změnit
směrnice tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu;
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celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek;

6. upozorňuje, že směrnice by měly být 
pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je 
možné i žádoucí zohledňovat dopad 
předmětu zakázky na životní prostředí 
během celého životního cyklu, včetně 
celého výrobního procesu a jeho 
podmínek; se zřetelem na veřejné zdraví 
požaduje pozměnění směrnice tak, aby 
výslovně nebránila žádné zemi dodržovat 
úmluvu Mezinárodní organizace práce 
č. 94;

Or. sv

Pozměňovací návrh 42
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. s ohledem na kritéria pro zadávání 
zakázek doporučuje vytvoření možnosti 
ekologicky nejvýhodnější nabídky, v níž by 
bylo možno mezi povinnými dílčími 
požadavky uvést zohlednění nákladů 
životního cyklu.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 43
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6a. zdůrazňuje, že veřejné orgány by měly 
být vyzývány a nabádány k tomu, aby při 
zadávání veřejných zakázek od počátku 
stanovily soubor požadavků v oblasti 
životního prostředí, a vyzývá ke změně 
právních předpisů tak, aby zajišťovaly, že 
zakázky budou vždy zadávány na základě 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, 
včetně veškerých nákladů životního cyklu, 
a pokud je to možné i včetně nákladů na 
znečištění životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6a. zdůrazňuje, jak důležité je, aby členské 
státy vybízely malé a střední podniky 
k účasti na zadávacích řízeních veřejných 
zakázek a zapojovaly je do nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. poznamenává, že za tímto účelem by 
bylo nutné vypracovat obsáhlou analýzu 
vzájemné závislosti životního cyklu 
a nákladů, aby měli veřejní zadavatelé při 
uplatňování environmentálních hledisek 
k dispozici pravdivé informace.

Or. hu

Pozměňovací návrh 46
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6b. zdůrazňuje, že zlepšení přístupu 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je důležité pro inovativní malé 
a střední podniky; je třeba poznamenat, že 
inovativní malé a střední podniky mohou 
v rámci veřejných zakázek nacházet nová 
řešení obav o životní prostředí; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
vybízet orgány zadávající veřejné zakázky 
k inovativnějšímu myšlení, protože 
kultura veřejného sektoru vyžaduje změnu 
ve prospěch podpory inovativního 
zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci;

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci, že inovacím a dlouhodobým 
investicím do udržitelných alternativ je 
vždy vyhrazen 30% podíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci;

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci; uznává, že bude zapotřebí 
zohlednit i další činitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 7
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 Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci;

7 se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci; odpovědnost za konečné 
rozhodnutí by však v každém případě mělo 
nést oddělení pro nákupy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 50
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny 
pro udělení zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, nebo 
stanovením náročných požadavků
v oblasti životního prostředí v zadávací 
dokumentaci;

7. domnívá se, že kritérium nejnižší ceny 
pro zadání zakázky by se mělo používat 
pouze, pokud je možné to zdůvodnit tím, 
že požadavky v oblasti životního prostředí 
nejsou v daném případě relevantní, že jsou 
dodrženy platné sociální normy, nebo jsou 
stanoveny náročné požadavky v oblasti 
životního prostředí v zadávací 
dokumentaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7a. připomíná, že skutečnost, zda byly 
produkty nebo služby vytvořeny 
udržitelným způsobem, či nikoli, se 
oprávněně posuzuje jako jedna 
z vlastností produktu; zdůrazňuje, že 
rozsah podmínek týkajících se výrobního 
procesu v zadávací dokumentaci pro 
všechny typy zakázek by měl být vyjasněn 
tak, aby orgány zadávající veřejné zakázky 
mohly kontrolovat dopady na životní 
prostředí a sociální dopady veřejných 
zakázek, které udělují;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, které 
jsou přísnější než společná pravidla EU;

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, které 
jsou přísnější než společná pravidla EU, 
s cílem odrážet, doplňovat a posilovat 
různé soukromé a dobrovolné podnikové 
strategie, které jsou již uplatňovány za 
účelem udržitelného rozvoje 
a udržitelných inovativních řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, které 
jsou přísnější než společná pravidla EU;

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí, zdravotní 
bezpečnosti a zvířat, které jsou přísnější 
než společná pravidla EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, které 
jsou přísnější než společná pravidla EU;

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poznamenává, že je zejména třeba
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, které 
jsou přísnější než společná pravidla EU;

8. klade důraz zejména na potřebu 
zdůraznit, že členské státy mohou stanovit 
požadavky na ochranu životního prostředí 
a zvířat, na začlenění osob s postižením 
a na bezpečnost v zaměstnání, které jsou 
přísnější než společná pravidla EU nebo 
které jsou přizpůsobené zvláštnostem 
jejich území;
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Or. it

Pozměňovací návrh 56
Pavel Poc

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí a zvířat, které 
jsou přísnější než společná pravidla EU;

8. poznamenává, že je zejména třeba 
zdůraznit možnost stanovit požadavky na 
ochranu životního prostředí, zvířat, rostlin 
nebo ekosystémů, které jsou přísnější než 
společná pravidla EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 a. zdůrazňuje, že v zájmu efektivního 
fungování ekologických veřejných 
zakázek jsou nezbytná jasná 
a jednoznačná pravidla EU, která přesně 
stanoví legislativní a exekutivní 
pravomoci členských států.

Or. hu

Pozměňovací návrh 58
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)



AM\870545CS.doc 29/38 PE467.159v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8a. uznává, že členské státy mají v oblasti 
životního prostředí rozdílné potřeby, které 
by měly být v této směrnici respektovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 b. poukazuje na to, že při zadávání 
zakázek je mimořádně důležitá následná 
kontrola, respektive uplatňování sankcí 
v případě, že garantované podmínky 
nejsou zcela nebo zčásti plněny.

Or. hu

Pozměňovací návrh 60
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 c. doporučuje, aby bylo v případě, že je 
zveřejněný předmět, respektive služba 
veřejné zakázky, k dispozici i v místě, 
možné vést jednání na principu blízkosti i 
s místními, zejména s malými a středními 
podniky, díky čemuž se sníží zatížení 
životního prostředí související s veřejnou 
zakázkou (např. emise oxidu uhličitého).

Or. hu
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Pozměňovací návrh 61
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. upozorňuje, že častější používání 
vyjednávacího řízení by podpořilo jak 
inovace, tak udržitelnější řešení;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy a Komise podporovaly přijetí 
mezinárodních standardů týkajících se 
ochrany klimatu a životního prostředí, 
které vycházejí z hlediska celého životního 
cyklu, aby bylo snadné jak pro veřejný 
sektor zadávat zakázky šetrné k životnímu 
prostředí, tak pro podniky se o ně ucházet 
v různých zemích;  

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy a Komise podporovaly přijetí 
mezinárodních standardů týkajících se 
ochrany klimatu a životního prostředí, 
které vycházejí z hlediska celého životního 
cyklu, aby bylo snadné jak pro veřejný 
sektor zadávat zakázky šetrné k životnímu 
prostředí, tak pro podniky se o ně ucházet 
v různých zemích; upozorňuje na velký 
význam veřejných zakázek pro ochranu 
klimatu a životního prostředí a potvrzuje, 
že veřejné instituce by bylo potřeba 
povzbudit a pomoci jim dosáhnout 
ekologických kritérií při přípravě 
zadávacích řízení veřejných zakázek; 
vyzývá Komisi ke zhodnocení možnosti 
využít veřejné zakázky šetrné k životnímu 
prostředí jako nástroje pro podporu 
trvalého rozvoje;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 63
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy a Komise podporovaly přijetí 
mezinárodních standardů týkajících se 
ochrany klimatu a životního prostředí, 
které vycházejí z hlediska celého životního 
cyklu, aby bylo snadné jak pro veřejný 
sektor zadávat zakázky šetrné k životnímu 
prostředí, tak pro podniky se o ně ucházet 
v různých zemích;  

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy a Komise podporovaly přijetí 
mezinárodních standardů týkajících se 
ochrany klimatu a životního prostředí, 
které vycházejí z hlediska celého životního 
cyklu, aby bylo snadné jak pro veřejný 
sektor zadávat zakázky šetrné k životnímu 
prostředí, tak pro podniky se o ně ucházet 
v různých zemích; upozorňuje na velký 
význam veřejných zakázek pro ochranu 
klimatu a životního prostředí a potvrzuje, 
že veřejné instituce by bylo potřeba 
povzbudit a pomoci jim dosáhnout 
ekologických kritérií při přípravě 
zadávacích řízení veřejných zakázek; 
vyzývá Komisi ke zhodnocení možnosti 
využít veřejné zakázky šetrné k životnímu 
prostředí jako nástroje pro podporu 
trvalého rozvoje;

Or. lt

Pozměňovací návrh 64
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

11. upozorňuje na spojitost mezi 
zakázkami šetrnými k životnímu prostředí 
a podporou inovací. Zdůrazňuje, že tato 
spojitost se ještě zvýrazní, pokud se 
požadavky v oblasti životního prostředí 
stanovené v zadávací dokumentaci 

11. upozorňuje na spojitost mezi 
zakázkami šetrnými k životnímu prostředí 
a podporou inovací. Zdůrazňuje, že tato 
spojitost se ještě zvýrazní, pokud se 
požadavky v oblasti životního prostředí 
stanovené v zadávací dokumentaci 



PE467.159v01-00 32/38 AM\870545CS.doc

CS

zkombinují s přidělováním více bodů 
nabídkám, které splňují některé požadavky 
na špičkovou úroveň v oblasti životního 
prostředí;

zkombinují s přidělováním více bodů 
nabídkám, které splňují některé požadavky 
na špičkovou úroveň v oblasti životního 
prostředí; zdůrazňuje však, že tato bodová 
prémie by ve srovnání s kritériem ceny 
neměla přikládat nepřiměřeně vysokou 
váhu šetrnosti k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na spojitost mezi 
zakázkami šetrnými k životnímu prostředí 
a podporou inovací. Zdůrazňuje, že tato 
spojitost se ještě zvýrazní, pokud se 
požadavky v oblasti životního prostředí 
stanovené v zadávací dokumentaci 
zkombinují s přidělováním více bodů 
nabídkám, které splňují některé požadavky 
na špičkovou úroveň v oblasti životního 
prostředí;

11. domnívá se, že spojitost mezi 
zakázkami šetrnými k životnímu prostředí 
a podporou inovací může být patrná 
například tehdy, pokud se požadavky 
v oblasti životního prostředí stanovené 
v zadávací dokumentaci zkombinují 
s přidělováním více bodů nabídkám, které 
splňují některé požadavky na špičkovou 
úroveň v oblasti životního prostředí; 
analogický bodový systém by mohl být 
dále využíván pro nabídky, které budou 
věnovat mimořádnou pozornost začlenění 
osob s postižením na trh práce 
a bezpečnosti v zaměstnání;

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Dan Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

11. upozorňuje na spojitost mezi 11. upozorňuje na spojitost mezi 
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zakázkami šetrnými k životnímu prostředí 
a podporou inovací. Zdůrazňuje, že tato 
spojitost se ještě zvýrazní, pokud se 
požadavky v oblasti životního prostředí 
stanovené v zadávací dokumentaci 
zkombinují s přidělováním více bodů 
nabídkám, které splňují některé požadavky 
na špičkovou úroveň v oblasti životního 
prostředí;

zakázkami šetrnými k životnímu prostředí 
a podporou inovací. Zdůrazňuje, že tato 
spojitost se ještě zvýrazní, pokud se 
požadavky v oblasti životního prostředí 
stanovené v zadávací dokumentaci 
zkombinují s přidělováním více bodů 
nabídkám, které splňují některé požadavky 
na špičkovou úroveň v oblasti životního 
prostředí a ekologických řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

11a. připomíná, že při nákupu či 
pronájmu zařízení, které spotřebovává 
energii, by orgány zadávající veřejnou 
zakázku měly pro stanovení celkové 
energetické úspory uplatňovat stejná 
kritéria jako v případě energetických 
standardů nebo standardů pro udělení 
ekoznačky;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

12. je si vědom, že může být obtížné 
posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin. 
Je toho názoru, že by mělo být výslovně 
povoleno stanovit požadavek, že přeprava 

vypouští se
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potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat 
více než určitý počet gramů emisí CO2. 
Domnívá se, že požadavek využívat peníze 
daňových poplatníků účinně spolu s 
dalšími požadavky a pravidly, kterými se 
zadávání zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. je si vědom, že může být obtížné 
posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin. 
Je toho názoru, že by mělo být výslovně 
povoleno stanovit požadavek, že přeprava 
potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat 
více než určitý počet gramů emisí CO2. 
Domnívá se, že požadavek využívat peníze 
daňových poplatníků účinně spolu 
s dalšími požadavky a pravidly, kterými se 
zadávání zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. je si vědom, že může být obtížné 12. je si vědom, že posouzení klimatického 
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posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin. 
Je toho názoru, že by mělo být výslovně 
povoleno stanovit požadavek, že přeprava
potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat
více než určitý počet gramů emisí CO2. 
Domnívá se, že požadavek využívat peníze 
daňových poplatníků účinně spolu 
s dalšími požadavky a pravidly, kterými se 
zadávání zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

dopadu určitého výrobku nebo služby 
vychází z dedukce. Je proto toho názoru, že 
stanovení požadavku, aby při přepravě
k odběrateli nesmělo být vyprodukováno
více než určitý počet gramů emisí CO2, by 
vedlo k okamžitému zatížení, přičemž 
výhody pro životní prostředí by teprve bylo 
nutno postupem doby ověřit.

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Dan Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

12. je si vědom, že může být obtížné 
posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin. 
Je toho názoru, že by mělo být výslovně 
povoleno stanovit požadavek, že přeprava 
potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat 
více než určitý počet gramů emisí CO2. 
Domnívá se, že požadavek využívat peníze 
daňových poplatníků účinně spolu s 
dalšími požadavky a pravidly, kterými se 
zadávání zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

12. je si vědom, že může být obtížné 
posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin, 
nebo v některých případech, kdy toto 
posouzení komplikuje zbytečně vzdálená 
přeprava živých zvířat za potravou. Je toho 
názoru, že by mělo být výslovně povoleno 
stanovit požadavek, že přeprava potravin k 
odběrateli nesmí vyprodukovat více než 
určitý počet gramů emisí CO2. Domnívá 
se, že požadavek využívat peníze daňových 
poplatníků účinně spolu s dalšími 
požadavky a pravidly, kterými se zadávání 
zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Åsa Westlund
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Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. je si vědom, že může být obtížné 
posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin. 
Je toho názoru, že by mělo být výslovně 
povoleno stanovit požadavek, že přeprava 
potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat 
více než určitý počet gramů emisí CO2. 
Domnívá se, že požadavek využívat peníze 
daňových poplatníků účinně spolu 
s dalšími požadavky a pravidly, kterými se 
zadávání zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

12. je si vědom, že může být obtížné 
posoudit klimatický dopad určitého 
výrobku nebo služby, například potravin. 
Je toho názoru, že by mělo být výslovně 
povoleno stanovit požadavek, že přeprava 
potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat 
více než určitý počet gramů emisí CO2, 
protože se dá předpokládat, že tyto 
přepravy jsou zodpovědné za velkou část 
emisí CO2 vyprodukovaných v souvislosti 
s výrobkem, a v současné době neexistují 
žádné mezinárodně uznávané standardy 
týkající se ochrany klimatu, pokud se 
jedná o potraviny. Domnívá se, že 
požadavek využívat peníze daňových 
poplatníků účinně spolu s dalšími 
požadavky a pravidly, kterými se zadávání 
zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když 
nejsou opodstatněné.

Or. sv

Pozměňovací návrh 73
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

12a. Zdůrazňuje, že při zadávání 
veřejných zakázek musí být vždy 
zohledněna zásada sociálního začlenění.
Vyzývá Komisi, aby nařídila členským 
státům používat zadávací řízení pouze 
v případě služeb, pro které existuje 
skutečný a přirozený trh nabídky 
a poptávky, protože zadávací řízení na 
služby, pro které neexistuje skutečný 
a přirozený trh, zbytečně zvyšují náklady, 
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administrativní zátěž a mohou ohrozit 
jakost služeb a schopnost třetího sektoru 
poskytovat služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12 a. zdůrazňuje, že prostřednictvím 
veřejných zakázek a podpory logistických 
řešení, která jsou šetrná k životnímu 
prostředí, lze snížit objem dopravy 
a automobilovou přepravu i emise CO2;

Or. fi

Pozměňovací návrh 75
Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

12a. domnívá se, že orgány zadávající 
veřejné zakázky by měly mít možnost 
ukládat pokuty za nedodržení cílů 
udržitelného rozvoje v souladu s cíli 
stanovenými v zadávacím řízení, a to i 
v případě subdodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jill Evans
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Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

12a. domnívá se, že zesílené obavy 
ohledně dopadů produktů a činností na 
životní prostředí a změnu klimatu vyžadují 
přehodnocení možností upřednostňovat 
místní dodavatele; v této souvislosti vyzývá 
k přezkoumání prahových hodnot 
a domnívá se, že udržitelnost by měla mít 
přednost před úzkým výkladem pravidel 
vnitřního trhu;

Or. en


