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Τροπολογία 1
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 
ασκούνται εντός των ορίων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 2
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
συντάσσεται με την πρόθεση της 
Επιτροπής να καταστήσει τις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
αποτελεσματικότερες μέσω της 
απλούστευσης και με το να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες που 
έχουν οι μικρές αναθέτουσες αρχές και 
στους κοινούς στόχους του κοινωνικού 
συνόλου, δεδομένου ότι μόνο με αυτό τον 
τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις επιτυγχάνουν τα καλύτερα και 
πλέον βιώσιμα δυνατά αποτελέσματα με 
την μικρότερη δυνατή επένδυση χρόνου 
και δημόσιων πόρων·
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Τροπολογία 3
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
συντάσσεται με την πρόθεση της 
Επιτροπής να καταστήσει τις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
αποτελεσματικότερες μέσω της 
απλούστευσης και με το να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες που 
έχουν οι μικρές αναθέτουσες αρχές και 
στους κοινούς στόχους του κοινωνικού 
συνόλου, δεδομένου ότι μόνο με αυτό τον 
τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις επιτυγχάνουν τα καλύτερα και 
πλέον βιώσιμα δυνατά αποτελέσματα με 
την μικρότερη δυνατή επένδυση χρόνου 
και δημόσιων πόρων·

Or. lt

Τροπολογία 4
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως 
σημαντικό παράγοντα στην μετάβαση 
προς μία βιώσιμη οικονομία, μεγαλύτερη 
καινοτομία, αποδοτική χρήση των πόρων 
και επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
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ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 5
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 
της αξιοποίησης της δυνατότητας να 
συμπεριληφθούν και άλλες παράμετροι 
εκτός από τις τιμές στη διαδικασία των 
δημοσίων συμβάσεων, όπως οι 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 6
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι μια προσέγγιση των 
δημοσίων συμβάσεων που λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το περιβάλλον 
δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες 
εξοικονόμησης, επειδή κατ' αυτόν τον 
τρόπο λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το 
κόστος κύκλου ζωής·

2. φρονεί ότι μακροπρόθεσμες οικονομίες 
μπορούν να επιτευχθούν με το να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το 
περιβάλλον στις δημόσιες συμβάσεις και 
επίσης με το να λαμβάνεται περισσότερο 
υπόψη το κόστος κύκλου ζωής·

Or. it

Τροπολογία 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι μια προσέγγιση των 
δημοσίων συμβάσεων που λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το περιβάλλον 
δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες 
εξοικονόμησης, επειδή κατ' αυτόν τον 
τρόπο λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το 
κόστος κύκλου ζωής·

2. τονίζει ότι μια προσέγγιση των 
δημοσίων συμβάσεων που λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη το περιβάλλον 
δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες 
εξοικονόμησης, επειδή κατ' αυτόν τον 
τρόπο λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το 
κόστος κύκλου ζωής· στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού 
σήματος της ΕΕ για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 8
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι δαπάνες των δημόσιων 
οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του 
ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος· πιστεύει ότι με την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων μπορούν να 
μειωθούν οι επιβλαβείς για το περιβάλλον 
μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης·

Or. de

Τροπολογία 9
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η κατανάλωση του 
δημόσιου τομέα της ΕΕ αποτελεί σε 
ετήσια βάση το 17% περίπου του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ· 
επαναλαμβάνει τη δυνητική αγοραστική 
του δύναμη για την προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, 
βιώσιμων προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης και για την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 10
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αναποτελεσματική εφαρμογή του 
οικειοθελούς μέσου της ΕΕ για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ)·

Or. en

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·
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εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή·

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
αρχών να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών· επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις ότι η οδηγία και η εφαρμογή της 
δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 13
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή·

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. it
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Τροπολογία 14
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή·

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τον τοπικό εφοδιασμό· 
επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις 
ότι η οδηγία και η εφαρμογή της 
δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 15
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή·

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή· υπογραμμίζει ότι οι 
Συνθήκες της ΕΕ απαιτούν τη θέσπιση 
νομοθεσίας που ενισχύει και δεν 
αναστέλλει ή παρακωλύει την ικανότητα 
των κρατών μελών, των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών να προωθούν την 
περιβαλλοντική προστασία και τους 
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 16
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή·

3. επικροτεί την σαφή βούληση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
παραγόντων να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η 
εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή και ότι η ασάφεια των 
ισχυόντων κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις έχει προκαλέσει παρανοήσεις 
και διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά 
την ενσωμάτωση των κριτηρίων 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Linda McAvan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υποστηρίζει ότι οι οδηγίες πρέπει να 
ενθαρρύνουν και να επιτρέπουν ρητώς 
στις αναθέτουσες αρχές να αναφέρονται 
σε οριζόντιους στόχους πολιτικής, όπως 
τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας στο περιεχόμενο της 
προκήρυξης διαγωνισμών·

Or. en
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Τροπολογία 18
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να αξιολογούν τους
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις σχετικές 
δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η 
οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει 
ενδεχομένως να τροποποιηθεί για να 
καταστεί σαφέστερο ότι είναι ευκταίο και 
εφικτό για τους δημόσιους φορείς να 
επιβάλλουν περιβαλλοντικούς όρους και 
να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές 
συνέπειες κατά την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 20
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο, οικονομικά επωφελές
και εφικτό για τους δημόσιους φορείς να 
επιβάλλουν περιβαλλοντικούς όρους και 
να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές 
συνέπειες κατά την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 21
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους και να 
λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές 
συνέπειες κατά την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εκτός 
εάν οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι 
άνευ σημασίας για το αντικείμενο της 
σύμβασης· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τις 
αναθέτουσες αρχές να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικά κριτήρια που λαμβάνουν 
υπόψη τις περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
τη στιγμή της ανάθεσης·
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Or. en

Τροπολογία 22
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

4. πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές, 
η ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες 
στην αγορά εργασίας και η ασφάλεια 
στην εργασία πρέπει, όποτε κρίνεται 
σκόπιμο, να λαμβάνονται υπόψη στις
δημόσιες συμβάσεις·  υπογραμμίζει ότι η 
οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει 
να τροποποιηθεί για να καταστεί 
σαφέστερο ότι είναι ευκταίο και εφικτό για 
τους δημόσιους φορείς κατά την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων
- να επιβάλλουν περιβαλλοντικούς όρους 
και να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές 
συνέπειες 

- να επιβάλλουν όρους για να προωθήσουν 
τη ενσωμάτωση των ατόμων με 
αναπηρίες στην αγορά εργασίας·
- να επιβάλλουν συνθήκες που θα 
επιτρέψουν την υιοθέτηση πλέον 
προηγμένων προτύπων όσον αφορά την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας·
- να ορίσουν ότι οι ανωτέρω όροι ισχύουν 
επίσης για τις υπεργολαβίες·

Or. it

Τροπολογία 23
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4



PE467.159v01-00 14/42 AM\870545EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους, ενδεχομένως 
καλές συνθήκες διαβίωσης των 
εκτρεφόμενων ζώων και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες κατά 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς όρους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και να λαμβάνουν υπόψη 
περιβαλλοντικές συνέπειες όταν εκπονούν 
κριτήρια ανάθεσης κατά την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. sv
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Τροπολογία 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα όργανα της ΕΕ να 
χρησιμοποιούν τη βιωσιμότητα ως 
βασικό κριτήριο στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει με έμφαση ότι πρέπει να 
υπάρχει ένας δεσμός μεταξύ των εν λόγω 
περιβαλλοντικών κριτηρίων και του 
αντικειμένου της σύμβασης με στόχο την 
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 
και αβεβαιότητας δικαίου, πράγμα το
οποίο θα εμπόδιζε ορισμένες 
επιχειρήσεις, και ιδίως ΜΜΕ, από το να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι η δυνατότητα 
διάθεσης χρημάτων του δημόσιου τομέα 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
προωθητικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει ανάλυση κόστους-
οφέλους των δημόσιων συμβάσεων 
βιώσιμου χαρακτήρα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κόστη του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 29
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι, κατά την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά πρότυπα·

Or. de
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Τροπολογία 30
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται 
σχετικές υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο 
πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις·
πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη 
νομοθεσία·

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα για δημόσιες συμβάσεις 
μικρότερης κλίμακας· πιστεύει πάντως ότι 
το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 31
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις·
πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις·
πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 
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εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη 
νομοθεσία·

εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η άγνοια των δυνατοτήτων 
και η ασαφής και άκαμπτη νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 32
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις·
πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη
νομοθεσία·

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις· πιστεύει 
πάντως ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη 
σύναψη φιλοπεριβαλλοντικότερων 
δημοσίων συμβάσεων δεν είναι τόσο ή 
έλλειψη βούλησης, όσο η ασαφής 
νομοθεσία·

Or. it

Τροπολογία 33
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
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να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις· 
πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη 
νομοθεσία·

να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα και πράσινων συμβάσεων, 
αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις·
πιστεύει πάντως ότι οι υποχρεωτικές 
ποσοστώσεις θα ενισχύσουν την 
καινοτομία, την αποδοτικότητα των 
πόρων και της ενέργειας και θα 
ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε μία βιώσιμη 
οικονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων μικρότερης 
κλίμακας· εν τούτοις, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας πρέπει 
να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις·
πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για τη σύναψη 
φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων 
συμβάσεων δεν είναι τόσο ή έλλειψη 
βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη 
νομοθεσία·

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο 
να προωθείται και να διευκολύνεται για 
τους δημόσιους φορείς η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου 
χαρακτήρα, αντί να καθορίζονται σχετικές 
υποχρεωτικές ποσοστώσεις· πιστεύει 
πάντως ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη 
σύναψη φιλοπεριβαλλοντικότερων 
δημοσίων συμβάσεων δεν είναι τόσο ή 
έλλειψη βούλησης, όσο η ασαφής και 
άκαμπτη νομοθεσία·

Or. sv
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Τροπολογία 35
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι οι κεντρικά 
επιβαλλόμενες υποχρεωτικές οδηγίες, 
όπως υπερβολικά λεπτομερείς τεχνικές 
προδιαγραφές σχετικά με τον 
φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα του 
αντικειμένου μιας δημόσιας σύμβασης, 
ενδέχεται να μειώσουν τις δυνατότητες 
επιλογής και τον ανταγωνισμό στις 
αγορές δημοσίων συμβάσεων, με 
αποτέλεσμα την υποβολή λιγότερων 
προσφορών, την αύξηση των τιμών και 
τη μείωση της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της όσον αφορά την κατανάλωση, εν όψει 
των στατιστικών στοιχείων για τις 
απώλειες που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες αρχικού σταδίου·
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Or. en

Τροπολογία 37
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

6. πιστεύει ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

Or. en

Τροπολογία 38
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες του 
αντικειμένου της σύμβασης καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της

Or. de
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Τροπολογία 39
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να λαμβάνεται
υπόψη το κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής κατά τον καθορισμό της 
πλέον συμφέρουσας οικονομικώς 
προσφοράς και καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέθοδο για τον υπολογισμό του 
κόστους του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 40
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

6. υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
τροποποιηθεί η οδηγία προκειμένου να 
καταστεί σαφέστερο ότι είναι ευκταίο και 
εφικτό να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες του 
αντικειμένου της σύμβασης καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής·

Or. it

Τροπολογία 41
Åsa Westlund
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της·

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να 
τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο 
ότι είναι ευκταίο και εφικτό να 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες του αντικειμένου της σύμβασης 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους 
της· επιθυμεί τροποποίηση της οδηγίας, 
από άποψη δημόσιας υγείας, προκειμένου 
να δηλωθεί ρητά ότι η οδηγία δεν 
αποτρέπει καμία χώρα από το να 
συμμορφώνεται με την σύμβαση αριθ. 94 
του ΔΟΕ·

Or. sv

Τροπολογία 42
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτείνει, ως προς τα κριτήρια 
ανάθεσης, να δίνονται ευκαιρίες στις 
πλέον θεμιτές από οικολογική άποψη 
προσφορές, και να λαμβάνεται 
υποχρεωτικά υπόψη το κριτήριο του 
κόστους κύκλου ζωής·

Or. hu

Τροπολογία 43
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει 
να καλούνται και να καθοδηγούνται να 
θεσπίζουν εξ υπαρχής περιβαλλοντικούς 
όρους για τους προσφέροντες και ζητεί 
την τροποποίηση της νομοθεσίας 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, κατά 
κανόνα, η ανάθεση των συμβάσεων 
πραγματοποιείται με βάση την πιο 
οικονομικά ευνοϊκή προσφορά, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής και 
λαμβάνοντας υπόψη, κατά το δυνατόν, το 
κόστος της περιβαλλοντικής ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να 
υποβάλλουν αιτήσεις για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων και να 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους·

Or. en

Τροπολογία 45
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. παρατηρεί ότι, με τούτο κατά νου, 
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πρέπει να καταστεί δυνατή η ανάλυση 
του κόστους του κύκλου ζωής σε ευρύ 
φάσμα προκειμένου να έχουν οι 
αναθέτουσες αρχές στη διάθεσή τους 
πραγματικές πληροφορίες όσον αφορά 
την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
πτυχών·

Or. hu

Τροπολογία 46
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις έχει 
μεγάλη σημασία για τις καινοτόμες 
ΜΜΕ· πρέπει να επισημανθεί ότι οι 
καινοτόμες ΜΜΕ τείνουν να επινοούν 
νέες λύσεις για την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις 
δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι τα 
κράτη μέλη οφείλουν να ζητούν από τις 
αναθέτουσες αρχές να ενθαρρύνουν την 
καινοτομία δεδομένου ότι είναι 
επιτακτική η αλλαγή της νοοτροπίας που 
επικρατεί στο δημόσιο τομέα 
προκειμένου να προωθηθούν οι 
καινοτόμες προεμπορικές δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 47
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές·

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές,·σύμφωνα με τις οποίες, για 
τις καινοτομίες και τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε βιώσιμες επιλογές, ισχύει 
πάντοτε ποσόστωση 30%·

Or. en

Τροπολογία 48
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές·

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές· αναγνωρίζει ότι και άλλοι 
παράγοντες πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 49
Riikka Manner



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

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές·

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές· παρατηρεί εντούτοις ότι η 
ευθύνη της λήψης της τελικής απόφασης 
πρέπει να παραμείνει στον αναθέτοντα 
φορέα·

Or. fi

Τροπολογία 50
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή 
όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές·

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο όταν 
δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι άνευ 
σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση 
και τηρούνται βασικά κοινωνικά πρότυπα
ή όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές·

Or. de

Τροπολογία 51
Jill Evans
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι το κατά πόσον ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία έχει παραχθεί 
κατά τρόπο βιώσιμο ορθώς θεωρείται ως 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος· 
τονίζει ότι η έκταση της ενσωμάτωσης 
απαιτήσεων σχετικά με την παραγωγική 
διαδικασία στις τεχνικές προδιαγραφές 
για όλα τα είδη των συμβάσεων πρέπει να 
διευκρινισθεί προκειμένου να μπορούν οι 
αναθέτουσες αρχές να ελέγχουν τις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις των συμβάσεων που 
αναθέτουν·

Or. en

Τροπολογία 52
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ·

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ ώστε να 
αντανακλώνται, να συμπληρώνονται και 
να ενισχύονται οι διάφορες ιδιωτικές και 
οικειοθελείς επιχειρηματικές στρατηγικές 
που κινούνται ήδη προς την κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και των 
βιώσιμων καινοτόμων λύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 53
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ·

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον, την προστασία 
της υγείας και την προστασία των ζώων, οι 
οποίες είναι υψηλότερες από αυτές που 
προβλέπονται στους κοινούς κανόνες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ·

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, όπως ορίζεται στην 
εθνική ή στην ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 55
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ·

8. επισημαίνει ιδίως την ανάγκη να 
καταστεί σαφέστερο ότι τα κράτη μέλη 
έχουν ανά πάσα στιγμή την ευχέρεια να 
καθορίζουν απαιτήσεις σχετικές με το 
περιβάλλον, την προστασία των ζώων, 
την ενσωμάτωση των ανθρώπων με 
αναπηρίες και την ασφάλεια στην 
εργασία οι οποίες είναι αυστηρότερες από 
αυτές που προβλέπονται στους κοινούς 
κανόνες της ΕΕ ή αρμόζουν στα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
επικράτειάς τους

Or. it

Τροπολογία 56
Pavel Poc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον και την 
προστασία των ζώων, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ·

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την 
ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι 
μπορούν να καθορίζονται απαιτήσεις 
σχετικές με το περιβάλλον, την προστασία 
των ζώων, των φυτών και/ή του 
οικοσυστήματος, οι οποίες είναι 
υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται 
στους κοινούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
λειτουργία του τομέα των οικολογικών 
δημόσιων συμβάσεων προϋποθέτει 
σαφείς και αδιαμφισβήτητους κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ που καθορίζουν με ακρίβεια 
το πλαίσιο της νομοθεσίας των κρατών 
μελών και της εφαρμογής της·

Or. hu

Τροπολογία 58
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
διαφορετικές περιβαλλοντικές ανάγκες 
που πρέπει να γίνουν σεβαστές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 59
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που οι 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις 
εκπληρώνονται μερικώς ή καθόλου, εκ 
των υστέρων έλεγχοι και κυρώσεις 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων·

Or. hu
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Τροπολογία 60
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. προτείνει, σε περίπτωση που το 
αντικείμενο της σύμβασης, προϊόν ή 
υπηρεσία, μπορεί να αποκτηθεί επί τόπου, 
να είναι η διαδικασία ανοικτή σε τοπικές 
επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ), σύμφωνα με 
την αρχή της εγγύτητας, ώστε να 
μειώνεται έτσι η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση που επιφέρει η σύμβαση (σε 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πχ.)

Or. hu

Τροπολογία 61
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υποστηρίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας μπορεί 
να προωθήσει τόσο τις καινοτομίες όσο 
και τις βιώσιμες λύσεις·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 62
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η 
Επιτροπή την ανάπτυξη των διεθνών 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών που βασίζονται στην 
προοπτική του κύκλου ζωής, ούτως ώστε 
να καταστεί εύκολο τόσο για το δημόσιο 
τομέα να διαπραγματεύεται κατά τρόπο 
φιλοπεριβαλλοντικό, όσο και για τις 
επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται για την 
σύναψη συμβάσεων σε διάφορες χώρες·

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η 
Επιτροπή την ανάπτυξη των διεθνών 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών που βασίζονται στην 
προοπτική του κύκλου ζωής, ούτως ώστε 
να καταστεί εύκολο τόσο για το δημόσιο 
τομέα να διαπραγματεύεται κατά τρόπο 
φιλοπεριβαλλοντικό, όσο και για τις 
επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται για την 
σύναψη συμβάσεων σε διάφορες χώρες·
εφιστά τη προσοχή στην μεγάλη σημασία 
που έχουν οι δημόσιες συμβάσεις για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, το περιβάλλον και την 
καινοτομία και διατυπώνει εκ νέου την 
άποψη ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται 
προκειμένου να στηρίζουν τις δημόσιες 
συμβάσεις σε οικολογικά και άλλα 
κριτήρια·  καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων ως μέσο προαγωγής της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. lt

Τροπολογία 63
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η 
Επιτροπή την ανάπτυξη των διεθνών 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών που βασίζονται στην 
προοπτική του κύκλου ζωής, ούτως ώστε 
να καταστεί εύκολο τόσο για το δημόσιο 

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η 
Επιτροπή την ανάπτυξη των διεθνών 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών που βασίζονται στην 
προοπτική του κύκλου ζωής, ούτως ώστε 
να καταστεί εύκολο τόσο για το δημόσιο 
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τομέα να διαπραγματεύεται κατά τρόπο 
φιλοπεριβαλλοντικό, όσο και για τις 
επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται για την 
σύναψη συμβάσεων σε διάφορες χώρες·

τομέα να διαπραγματεύεται κατά τρόπο 
φιλοπεριβαλλοντικό, όσο και για τις 
επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται για την 
σύναψη συμβάσεων σε διάφορες χώρες·
εφιστά τη προσοχή στην μεγάλη σημασία 
που έχουν οι δημόσιες συμβάσεις για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, το περιβάλλον και την 
καινοτομία και διατυπώνει εκ νέου την 
άποψη ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται 
προκειμένου να στηρίζουν τις δημόσιες 
συμβάσεις σε οικολογικά και άλλα 
κριτήρια· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων ως μέσο προαγωγής της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. lt

Τροπολογία 64
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. τονίζει τη σχέση μεταξύ της σύναψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων 
συμβάσεων και της προώθησης 
καινοτομιών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός 
αυτό καθίσταται σαφέστερο ακόμα όταν 
συνδυάζονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
στις τεχνικές προδιαγραφές με την 
εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά το 
στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα·

11. τονίζει τη σχέση μεταξύ της σύναψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων 
συμβάσεων και της προώθησης 
καινοτομιών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός 
αυτό καθίσταται σαφέστερο ακόμα όταν 
συνδυάζονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
στις τεχνικές προδιαγραφές με την 
εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά το 
στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα·
τονίζει ωστόσο με έμφαση ότι οι 
πρόσθετοι αυτοί βαθμοί δεν πρέπει να 
προσδίδουν μια δυσανάλογα μεγαλύτερη 
βαρύτητα στις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις σε σχέση με το κριτήριο της 
τιμής·
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Or. en

Τροπολογία 65
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. τονίζει τη σχέση μεταξύ της σύναψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων 
συμβάσεων και της προώθησης 
καινοτομιών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός 
αυτό καθίσταται σαφέστερο ακόμα όταν 
συνδυάζονται περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές με 
την εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά 
το στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα·

11. πιστεύει ότι θα ήταν δυνατή η 
σύνδεση της σύναψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων 
συμβάσεων και της προώθησης 
καινοτομιών, για παράδειγμα με το 
συνδυασμό περιβαλλοντικών απαιτήσεων
στις τεχνικές προδιαγραφές με την 
εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά το 
στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα·
εκτιμά ότι ένα σύστημα επιβράβευσης σε 
παρόμοια πρότυπα θα μπορούσε να 
ισχύσει για προσφορές που αποδίδουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση 
ανθρώπων με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας αλλά και στην ασφάλεια στον 
τόπο εργασίας·  

Or. it

Τροπολογία 66
Dan Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. τονίζει τη σχέση μεταξύ της σύναψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων 
συμβάσεων και της προώθησης 
καινοτομιών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός 
αυτό καθίσταται σαφέστερο ακόμα όταν 
συνδυάζονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

11. τονίζει τη σχέση μεταξύ της σύναψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων 
συμβάσεων και της προώθησης 
καινοτομιών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός 
αυτό καθίσταται σαφέστερο ακόμα όταν 
συνδυάζονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
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στις τεχνικές προδιαγραφές με την 
εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά το 
στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα·

στις τεχνικές προδιαγραφές με την 
εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά το 
στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές 
απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα και 
σε πράσινες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι, κατά την αγορά 
και μίσθωση εξοπλισμού που 
καταναλώνει ενέργεια, οι αναθέτουσες 
αρχές για την ποσοτικοποίηση των 
συνολικών εξοικονομίσεων ενέργειας 
πρέπει να χρησιμοποιούν κριτήρια που 
αντιστοιχούν στα πρότυπα ενέργειας και 
οικολογικού σήματος·

Or. en

Τροπολογία 68
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, π. χ. στην περίπτωση 
τροφίμων· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
επιτρέπεται ρητά να επιβάλλεται στην 
μεταφορά τροφίμων η απαίτηση να μην 
προκαλεί περισσότερο από ένα 

διαγράφεται
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συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· είναι 
της άποψης ότι η απαίτηση να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν 
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

Or. en

Τροπολογία 69
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, π. χ. στην περίπτωση 
τροφίμων· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
επιτρέπεται ρητά να επιβάλλεται στην 
μεταφορά τροφίμων η απαίτηση να μην 
προκαλεί περισσότερο από ένα 
συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· είναι 
της άποψης ότι η απαίτηση να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν 
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 70
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
π. χ. στην περίπτωση τροφίμων· είναι της 
άποψης ότι πρέπει να επιτρέπεται ρητά 
να επιβάλλεται στην μεταφορά τροφίμων
η απαίτηση να μην προκαλεί περισσότερο 
από ένα συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· είναι 
της άποψης ότι η απαίτηση να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν 
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

12. παραδέχεται ότι ο υπολογισμός του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας γίνεται με επαγωγή, 
εκτιμά συνεπώς ότι ο καθορισμός μιας 
αντίστοιχης απαίτησης, όπως έχουν 
προτείνει ορισμένοι κύκλοι, βάσει της 
οποίας η μεταφορά προϊόντων δεν πρέπει 
να προκαλεί περισσότερο από ένα 
συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα θα συνεπαγόταν 
αδιαμφισβήτητα ένα άμεσο κόστος ενώ 
τα περιβαλλοντικά οφέλη θα πρέπει όλα 
τους να υπολογιστούν επαγωγικά σε 
βάθος χρόνου·

Or. it

Τροπολογία 71
Dan Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
π. χ. στην περίπτωση τροφίμων· είναι της 
άποψης ότι πρέπει να επιτρέπεται ρητά να 
επιβάλλεται στην μεταφορά τροφίμων η 
απαίτηση να μην προκαλεί περισσότερο 
από ένα συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· είναι 

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
π. χ. στην περίπτωση τροφίμων καθώς 
επίσης και σε ορισμένες περιπτώσεις που 
καθίστανται περίπλοκες λόγω της 
άσκοπης μακρινής μεταφοράς ζώντων 
ζώων που προορίζονται για τροφή· είναι 
της άποψης ότι πρέπει να επιτρέπεται ρητά 
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της άποψης ότι η απαίτηση να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν 
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

να επιβάλλεται στην μεταφορά τροφίμων η 
απαίτηση να μην προκαλεί περισσότερο 
από ένα συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· είναι 
της άποψης ότι η απαίτηση να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν 
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

Or. en

Τροπολογία 72
Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
π. χ. στην περίπτωση τροφίμων· είναι της 
άποψης ότι πρέπει να επιτρέπεται ρητά να 
επιβάλλεται στην μεταφορά τροφίμων η 
απαίτηση να μην προκαλεί περισσότερο 
από ένα συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· είναι 
της άποψης ότι η απαίτηση να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν 
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα 
άνθρακα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
π. χ. στην περίπτωση τροφίμων· είναι της 
άποψης ότι πρέπει να επιτρέπεται ρητά να 
επιβάλλεται στην μεταφορά τροφίμων η 
απαίτηση να μην προκαλεί περισσότερο 
από ένα συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
δεδομένου ότι η μεταφορά μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για ένα σημαντικό 
ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα του προϊόντος και διότι δεν 
υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες 
κλιματικές προδιαγραφές για τα εν λόγω 
τρόφιμα· είναι της άποψης ότι η απαίτηση 
να χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές 
απαιτήσεις και κανόνες που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν
εκλεγμένους εκπροσώπους από το να 
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επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν 
δικαιολογούνται·

Or. sv

Τροπολογία 73
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η αρχή της κοινωνικής 
ένταξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 
όλες τις διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων·
καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα 
κράτη μέλη να προκηρύσσουν 
ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς μόνο 
στην περίπτωση των υπηρεσιών για τις 
οποίες υπάρχει ζήτηση και προσφορά στο 
πλαίσιο γνήσιας και φυσικής αγοράς, 
διότι οι ανταγωνιστικοί διαγωνισμοί για 
υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν 
γνήσιες και φυσικές αγορές επιφέρουν 
άσκοπες δαπάνες, διοικητική επιβάρυνση 
και ενδέχεται να απειλήσουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών και την 
ικανότητα του τριτογενούς τομέα να 
παρέχει υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 74
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι, μέσω δημόσιων 
συμβάσεων και μέσω της οικονομικής 
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ενίσχυσης περιβαλλοντικά φιλικών 
λύσεων διοικητικής μέριμνας, είναι 
δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των 
ταξιδιών, η ανάγκη οδικών μεταφορών 
και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. fi

Τροπολογία 75
Linda McAvan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι οι αναθέτουσες αρχές 
πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν 
κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης προς 
τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης της υπεργολαβίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι η αυξημένη ανησυχία για 
τις περιβαλλοντικές και κλιματικές 
επιπτώσεις των παραγωγικών 
διαδικασιών επιβάλλει την επανεξέταση 
της δυνατότητας ενίσχυσης των τοπικών 
προμηθευτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την επανεξέταση των κατωτάτων ορίων 
και φρονεί ότι η βιωσιμότητα πρέπει να 
έχει το προβάδισμα έναντι μιας στενής 
ερμηνείας των κανόνων της εσωτερικής 
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αγοράς·

Or. en


