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Poprawka 1
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020; przyznaje, że 
państwa członkowskie odpowiadają za 
dopilnowanie, by strategie polityczne 
dotyczące zamówień publicznych 
funkcjonowały w tych granicach;

Or. en

Poprawka 2
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020; popiera zamiar 
Komisji, aby uczynić procedury zamówień 
publicznych bardziej efektywnymi poprzez 
ich uproszczenie i zwrócenie większej 
uwagi na potrzeby małych instytucji 
zamawiających i wspólne cele 
społeczeństwa, ponieważ jest to jedyny 
sposób, aby zapewnić, że zamówienia 
publiczne osiągają najlepsze i możliwie 
jak najbardziej trwałe rezultaty przy 
możliwie jak najmniejszym nakładzie 
pracy i środków publicznych;

Or. lt

Poprawka 3
Juozas Imbrasas
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020; popiera zamiar 
Komisji, aby uczynić procedury zamówień 
publicznych bardziej efektywnymi poprzez 
ich uproszczenie i zwrócenie większej 
uwagi na potrzeby małych instytucji 
zamawiających i wspólne cele 
społeczeństwa, ponieważ jest to jedyny 
sposób, aby zapewnić, że zamówienia 
publiczne osiągają najlepsze i możliwie 
jak najbardziej trwałe rezultaty przy 
możliwie jak najmniejszym nakładzie 
pracy i środków publicznych;

Or. lt

Poprawka 4
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne 
jako ważny element realizacji celów 
strategii Europa 2020;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja postrzega zamówienia publiczne
jako ważny element procesu przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę, większej 
innowacyjności, wydajniejszego 
korzystania z zasobów energetycznych 
oraz realizacji celów strategii Europa 2020;

Or. en

Poprawka 5
Esther de Lange
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Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla w związku z tym, że duże 
znaczenie ma skorzystanie z możliwości 
uwzględnienia w procedurze udzielania 
zamówień publicznych czynników innych 
niż cena, np. czynników środowiskowych i 
społecznych;

Or. en

Poprawka 6
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że szersze uwzględnianie 
kwestii środowiska naturalnego w 
zamówieniach publicznych oferuje 
możliwości dużych oszczędności, jako że w 
związku z tym w większym stopniu bierze 
się pod uwagę koszt cyklu użytkowania;

2. uważa, że można by było osiągnąć 
długoterminowe oszczędności poprzez 
szersze uwzględnianie kwestii środowiska 
naturalnego w zamówieniach publicznych 
oraz kosztu cyklu użytkowania;

Or. it

Poprawka 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że szersze uwzględnianie 
kwestii środowiska naturalnego w 
zamówieniach publicznych oferuje 
możliwości dużych oszczędności, jako że 
w związku z tym w większym stopniu 
bierze się pod uwagę koszt cyklu 
użytkowania;

2. podkreśla, że szersze uwzględnianie 
kwestii środowiska naturalnego w 
zamówieniach publicznych oferuje 
możliwości dużych oszczędności, jako że 
w związku z tym w większym stopniu 
bierze się pod uwagę koszt cyklu 
użytkowania; w związku z tym priorytetem 
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należy objąć kryteria dotyczące ekoetykiet, 
opracowane dla usług;

Or. en

Poprawka 8
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wydatki instytucji 
publicznych w Unii Europejskiej stanowią 
znaczną część PKB Europy; uważa, że
wzorce produkcji i konsumpcji szkodliwe 
dla środowiska można ograniczyć poprzez 
przyznawanie zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 9
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że zużycie energii w 
sektorze publicznym stanowi rocznie 17% 
produktu krajowego brutto UE; ponownie 
podkreśla potencjał siły nabywczej tego 
sektora w zakresie propagowania 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
wzorców zrównoważonej produkcji i 
zrównoważonego zużycia energii oraz 
innowacji;

Or. en

Poprawka 10
Kriton Arsenis
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Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wyraża zaniepokojenie nieskutecznym 
wykorzystaniem dobrowolnego 
instrumentu UE na rzecz zielonych 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 11
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój;

Or. en

Poprawka 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony władz lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój, efektywności 
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uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

energetyczną i szersze stosowanie 
odnawialnych źródeł energii; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

Or. en

Poprawka 13
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 14
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój i lokalne 
zaopatrzenie; zwraca uwagę, że istnieje 
wiele dowodów na fakt, że dyrektywy i ich 
stosowanie utrudniają to;

Or. en
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Poprawka 15
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to; podkreśla, że zgodnie z wymogami 
Traktatów UE przepisy powinny być tak 
skonstruowane, aby wspierać, a nie 
hamować lub blokować zdolność państw 
członkowskich, władz regionalnych i 
lokalnych do propagowania ochrony 
środowiska i celów dotyczących trwałego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 16
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do 
składania zamówień publicznych 
wspierających trwały rozwój; zwraca 
uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, 
że dyrektywy i ich stosowanie utrudniają 
to, a niejasności w obecnych przepisach w 
zakresie zamówień publicznych 
doprowadziły do nieporozumień i różnych 
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interpretacji odnoszących się do 
uwzględnienia w umowach kryteriów 
dotyczących zrównoważenia 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 17
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. utrzymuje, że dyrektywy powinny 
zachęcać i bezpośrednio zezwalać 
instytucjom zamawiającym na 
odwoływanie się do celów polityki 
horyzontalnej, takich jak kryteria 
dotyczące trwałego rozwoju w przedmiocie 
oferty;

Or. en

Poprawka 18
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, oceniały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;
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Or. en

Poprawka 19
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
przedmiotowych zamówieniach 
publicznych; podkreśla, że powinno się 
dokonać modyfikacji dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, jeśli jest to 
konieczne, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

Or. en

Poprawka 20
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, korzystne 
finansowo i pożądane, by podmioty 
publiczne, udzielając zamówień, stawiały 
wymogi środowiskowe oraz uwzględniały 
wpływ zamówień na środowisko naturalne;

Or. de
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Poprawka 21
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
procedurach zamówień publicznych, 
chyba że wymogi środowiskowe nie są 
istotne dla danego przedmiotu 
zamówienia; podkreśla, że powinno się 
dokonać modyfikacji dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, tak aby 
stwierdzały one wyraźniej, iż jest możliwe, 
a nawet pożądane, by instytucje 
zamawiające określały kryteria
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne na 
etapie udzielania zamówienia;

Or. en

Poprawka 22
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe, 
integrowanie osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy oraz bezpieczeństwo pracy 
należy w stosownych sytuacjach 
uwzględniać w zamówieniach publicznych; 
podkreśla, że powinno się dokonać 
modyfikacji dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, tak aby 
stwierdzały one wyraźniej, iż jest możliwe, 
a nawet pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień:
– stawiały wymogi środowiskowe oraz 
uwzględniały wpływ zamówień na 
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środowisko naturalne;
– stawiały wymogi wspierające 
integrowanie osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy;
– stawiały wymogi wspierające wyższe 
standardy w zakresie bezpieczeństwa 
pracy;
– zastrzegały, że powyższe warunki muszą 
również mieć zastosowanie do 
podwykonawstwa;

Or. it

Poprawka 23
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe, w uzasadnionych 
przypadkach warunki dotyczące 
dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz 
uwzględniały wpływ zamówień na 
środowisko naturalne;

Or. en

Poprawka 24
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne;

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe 
należy uwzględniać we wszystkich 
zamówieniach publicznych; podkreśla, że 
powinno się dokonać modyfikacji 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, 
udzielając zamówień, stawiały wymogi 
środowiskowe w specyfikacjach 
technicznych oraz uwzględniały wpływ 
zamówień na środowisko naturalne wśród 
kryteriów udzielania zamówienia;

Or. sv

Poprawka 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa instytucje UE do wykorzystania 
zrównoważonego rozwoju jako 
standardowego kryterium w 
zamówieniach publicznych;

Or. en

Poprawka 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że przedmiot zamówienia i 
kryteria środowiskowe powinny być 
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powiązane, aby uniknąć zakłócania 
konkurencji i niepewności prawnej, które 
uniemożliwiłyby niektórym 
przedsiębiorstwom, tj. MŚP, uczestniczyć 
w procedurach udzielania zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 27
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przyznaje, że siła nabywcza sektora 
publicznego może w znacznym stopniu 
stymulować rozwój technologii, 
produktów i usług gwarantujących 
zachowanie równowagi środowiska;

Or. en

Poprawka 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy kosztów i korzyści trwałych 
zamówień publicznych z uwzględnieniem 
kosztów cyklu użytkowania;

Or. en

Poprawka 29
Sabine Wils
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Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność uwzględnienia 
standardów socjalnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 30
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż 
określać obowiązkowe kontyngenty przy 
udzielaniu mniejszych zamówień; 
obowiązkowe kontyngenty powinny 
jednak obowiązywać w przypadku 
większych zamówień; jest ponadto zdania, 
że największą przeszkodą w składaniu 
przyjaznych dla środowiska zamówień 
publicznych jest nie sprzeciw wobec nich, 
ale raczej niejasne i nieelastyczne 
prawodawstwo;

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to przy 
udzielaniu mniejszych zamówień; jest 
ponadto zdania, że największą przeszkodą 
w składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne i 
nieelastyczne prawodawstwo;

Or. en

Poprawka 31
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
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publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty przy udzielaniu 
mniejszych zamówień; obowiązkowe 
kontyngenty powinny jednak obowiązywać 
w przypadku większych zamówień; jest 
ponadto zdania, że największą przeszkodą 
w składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne i 
nieelastyczne prawodawstwo;

publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty przy udzielaniu 
mniejszych zamówień; obowiązkowe 
kontyngenty powinny jednak obowiązywać 
w przypadku większych zamówień; jest 
ponadto zdania, że największą przeszkodą 
w składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej nieznajomość 
możliwości oraz niejasne i nieelastyczne 
prawodawstwo;

Or. en

Poprawka 32
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty przy udzielaniu 
mniejszych zamówień; obowiązkowe 
kontyngenty powinny jednak obowiązywać 
w przypadku większych zamówień; jest 
ponadto zdania, że największą przeszkodą 
w składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne i 
nieelastyczne prawodawstwo;

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty; jest ponadto 
zdania, że największą przeszkodą w 
składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne 
prawodawstwo;

Or. it

Poprawka 33
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty przy udzielaniu 
mniejszych zamówień; obowiązkowe 
kontyngenty powinny jednak obowiązywać 
w przypadku większych zamówień; jest 
ponadto zdania, że największą przeszkodą 
w składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne i 
nieelastyczne prawodawstwo;

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały oraz do udzielania 
zielonych zamówień i ułatwiać im to, niż 
określać obowiązkowe kontyngenty przy 
udzielaniu mniejszych zamówień; 
obowiązkowe kontyngenty powinny jednak 
obowiązywać w przypadku większych 
zamówień; jest ponadto zdania, że 
obowiązkowe kontyngenty będą wspierać 
innowacje, efektywne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczną, a 
także przejście na zrównoważoną 
gospodarkę UE;

Or. en

Poprawka 34
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty przy udzielaniu 
mniejszych zamówień; obowiązkowe 
kontyngenty powinny jednak obowiązywać 
w przypadku większych zamówień; jest 
ponadto zdania, że największą przeszkodą 
w składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne i 
nieelastyczne prawodawstwo;

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty 
publiczne do udzielania zamówień w 
sposób trwały i ułatwiać im to, niż określać 
obowiązkowe kontyngenty; jest ponadto 
zdania, że największą przeszkodą w 
składaniu przyjaznych dla środowiska 
zamówień publicznych jest nie sprzeciw 
wobec nich, ale raczej niejasne i 
nieelastyczne prawodawstwo;

Or. sv

Poprawka 35
Marina Yannakoudakis
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Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że centralnie narzucone 
obowiązkowe przepisy, np. zbyt 
szczegółowe specyfikacje techniczne 
określające, czy przedmiot zamówienia 
publicznego jest przyjazny środowisku 
mogą ograniczać wybór i konkurencję na 
rynkach zamówień, co doprowadzi do 
zmniejszenia liczby oferentów, 
podwyższenia cen i mniejszej 
innowacyjności;

Or. en

Poprawka 36
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach aż po konsumpcję, w związku 
ze statystykami dotyczącymi strat na etapie 
dostaw surowców;

Or. en

Poprawka 37
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

6. uważa, że jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

Or. en

Poprawka 38
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby uwzględniały wpływ 
przedmiotu danego zamówienia na 
środowisko naturalne w całym cyklu jego 
życia, w tym w procesach produkcyjnych 
oraz ich warunkach;

Or. de

Poprawka 39
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie kosztów cyklu życia przy 
określaniu oferty najbardziej atrakcyjnej 
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całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

ekonomicznie i wzywa Komisję to 
zaproponowania metodologii wyliczania 
kosztów cyklu użytkowania;

Or. en

Poprawka 40
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

6. podkreśla, że byłoby wskazane 
zmodyfikować dyrektywy, tak aby 
stwierdzały one wyraźniej, iż jest możliwe 
i pożądane uwzględnianie wpływu 
przedmiotu danego zamówienia na 
środowisko naturalne w całym cyklu jego 
życia;

Or. it

Poprawka 41
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach;

6. podkreśla konieczność modyfikacji 
dyrektyw, tak aby stwierdzały one 
wyraźniej, iż jest możliwe i pożądane 
uwzględnianie wpływu przedmiotu danego 
zamówienia na środowisko naturalne w 
całym cyklu jego życia, w tym w 
procesach produkcyjnych oraz ich 
warunkach; wzywa do wprowadzenia 
poprawek do dyrektyw z perspektywy 
zdrowia publicznego i wyraźnego 
zapewnienia, że nie przeszkadzają one 
żadnemu krajowi w przestrzeganiu 
konwencji MOP nr 94;
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Or. sv

Poprawka 42
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. w odniesieniu do kryteriów udzielania 
zamówień zaleca, aby dawano szansę 
najbardziej ekologicznym i rozsądnym 
ofertom poprzez stosowanie 
obowiązkowego kryterium wymagającego 
uwzględnienie kosztów cyklu 
użytkowania;

Or. hu

Poprawka 43
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że władzom publicznym 
należy doradzać i nakłaniać je, aby od 
początku ustalały warunki środowiskowe 
dla ofert, oraz wzywa do zmiany przepisów 
w celu dopilnowania, by zamówienia były 
udzielane na podstawie oferty najbardziej 
korzystnej ekonomicznie z 
uwzględnieniem całkowitego cyklu 
użytkowania, w tym kosztu 
zanieczyszczenia środowiska, jeśli to 
możliwe;

Or. en
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Poprawka 44
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że dla państw 
członkowskich niezwykle ważne jest 
zachęcanie MŚP do ubiegania się o 
zamówienia publiczne;

Or. en

Poprawka 45
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. w związku z tym celem zwraca uwagę, 
że należy umożliwić stosowanie analizy 
kosztu cyklu użytkowania w szerokim 
zakresie, tak aby instytucje zamawiające 
miały dostęp do rzetelnych informacji na 
temat stosowania aspektów 
środowiskowych;

Or. hu

Poprawka 46
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że usprawnienie dostępu do 
zamówień publicznych dla MŚP jest 
ważne dla innowacyjnych MŚP; należy 
podkreślić, że innowacyjne MŚP mogą 
opracować nowe rozwiązania związane z 
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uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych w zamówieniach 
publicznych; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny zachęcać instytucje 
zamawiające do bardziej innowacyjnego 
myślenia, ponieważ istnieje potrzeba 
zmiany zwyczajów w sektorze publicznym 
w celu propagowania zamówień 
przedkomercyjnych;

Or. en

Poprawka 47
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska;

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska oraz że 30% 
zamówień jest zawsze zarezerwowanych 
dla innowacji i inwestycji 
długoterminowych w zrównoważone 
rozwiązania alternatywne;

Or. en

Poprawka 48
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
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konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska;

konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska; przyznaje, że należy 
również uwzględnić inne czynniki;

Or. en

Poprawka 49
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska;

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska; zauważa jednak, że 
odpowiedzialność za ostateczną decyzję 
powinna nadal należeć do instytucji 
zamawiającej;

Or. fi

Poprawka 50
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska;

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny 
należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma 
zastosowania kryterium wymogów 
środowiskowych, a standardy socjalne są 
utrzymane, albo gdy specyfikacje 
techniczne gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska;
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Or. de

Poprawka 51
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że to, czy produkt został 
wytworzony zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju lub czy dana
usługa jest świadczona w ten sposób, jest 
słusznie uznawane za charakterystykę 
produktu; podkreśla, że należy 
doprecyzować możliwości uwzględnienia 
wymogów dotyczących procesu produkcji 
w specyfikacjach technicznych wszystkich 
typów zamówień, aby umożliwić 
instytucjom zamawiającym kontrolę nad 
wpływem udzielanych przez nie zamówień 
na środowisko i społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 52
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt niż te przewidziane 
we wspólnych przepisach unijnych;

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt niż te przewidziane 
we wspólnych przepisach unijnych, aby 
przeanalizować, uzupełnić i wesprzeć 
prywatne i dobrowolne strategie 
biznesowe, które już są stosowane z myślą 
o trwałym rozwoju i zrównoważonych, 
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innowacyjnych rozwiązaniach;

Or. en

Poprawka 53
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt niż te przewidziane 
we wspólnych przepisach unijnych;

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt niż te 
przewidziane we wspólnych przepisach 
unijnych;

Or. en

Poprawka 54
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt niż te przewidziane 
we wspólnych przepisach unijnych;

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie wymogów w 
zakresie ochrony środowiska i dobrostanu 
zwierząt zgodnie z przepisami krajowymi 
lub unijnymi;

Or. en

Poprawka 55
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt niż te przewidziane 
we wspólnych przepisach unijnych;

8. podkreśla szczególnie konieczność 
jasnego stwierdzenia, że państwa 
członkowskie zawsze mają prawo do 
wprowadzania wymogów w zakresie 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, 
integracji osób niepełnosprawnych i 
bezpieczeństwa pracy, które są surowsze 
niż te przewidziane we wspólnych 
przepisach unijnych lub dostosowane do 
specyficznych cech terytorium kraju; 

Or. it

Poprawka 56
Pavel Poc

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt niż te przewidziane 
we wspólnych przepisach unijnych;

8. zwraca szczególnie uwagę na 
konieczność jasnego stwierdzenia, że 
możliwe jest wprowadzenie surowszych 
wymogów w zakresie ochrony środowiska, 
roślin lub ekosystemu i dobrostanu 
zwierząt niż te przewidziane we wspólnych 
przepisach unijnych;

Or. en

Poprawka 57
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że skuteczne 
funkcjonowanie ekologicznych zamówień 
publicznych wymaga jasnych i 
jednoznacznych przepisów unijnych 
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precyzyjnie określających ramy prawne i 
zasady realizacji w ramach państw 
członkowskich;

Or. hu

Poprawka 58
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przyznaje, że państwa członkowskie 
mają różne potrzeby środowiskowe, które 
należy szanować w ramach przedmiotowej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 59
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca uwagę, że w przypadku 
całkowitego lub częściowego 
niespełniania wymogów środowiskowych 
szczególnie ważną rolę przy realizacji 
zamówień spełniają kontrole ex post oraz 
sankcje;

Or. hu

Poprawka 60
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 8c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8c. zaleca, że jeśli przedmiot lub usługa, 
która jest przedmiotem zamówienia, może 
zostać uzyskana na miejscu, procedura 
powinna, zgodnie z zasadą bliskości 
geograficznej, być otwarta dla lokalnych 
przedsiębiorstw (głównie MŚP), 
zmniejszając tym samym obciążenia dla 
środowiska naturalnego spowodowane 
przez zamówienia publiczne (np. emisje 
dwutlenku węgla);

Or. hu

Poprawka 61
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że rozszerzone stosowanie 
procedury negocjacyjnej wspierałoby 
zarówno innowacje, jak i trwalsze 
rozwiązania;

skreślony

Or. it

Poprawka 62
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca również uwagę na znaczenie 
wspierania przez państwa członkowskie i 
Komisję opracowywania 
międzynarodowych standardów w 
dziedzinie klimatu i środowiska 
naturalnego opierających się na 
perspektywie cyklu życia, które ułatwią 

10. zwraca również uwagę na znaczenie 
wspierania przez państwa członkowskie i 
Komisję opracowywania 
międzynarodowych standardów w 
dziedzinie klimatu i środowiska 
naturalnego opierających się na 
perspektywie cyklu życia, które ułatwią 
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sektorowi publicznemu składanie 
przyjaznych dla środowiska zamówień, a 
przedsiębiorstwom konkurowanie o 
zamówienia w różnych krajach;

sektorowi publicznemu składanie 
przyjaznych dla środowiska zamówień, a 
przedsiębiorstwom konkurowanie o 
zamówienia w różnych krajach; zwraca 
uwagę na ogromne znaczenie zamówień 
publicznych w zakresie ochrony klimatu, 
efektywności energetycznej, ochrony 
środowiska oraz innowacji; przypomina, 
że należy zachęcać władze publiczne do 
opierania zamówień publicznych na 
kryteriach ekologicznych i innych oraz 
umożliwiać im takie działania; wzywa 
Komisję do zbadania możliwości 
korzystania z ekologicznych zamówień 
publicznych jako narzędzia służącego do 
promowania zrównoważonego rozwoju;

Or. lt

Poprawka 63
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca również uwagę na znaczenie 
wspierania przez państwa członkowskie i 
Komisję opracowywania 
międzynarodowych standardów w
dziedzinie klimatu i środowiska 
naturalnego opierających się na 
perspektywie cyklu życia, które ułatwią 
sektorowi publicznemu składanie 
przyjaznych dla środowiska zamówień, a 
przedsiębiorstwom konkurowanie o 
zamówienia w różnych krajach;

10. zwraca również uwagę na znaczenie 
wspierania przez państwa członkowskie i 
Komisję opracowywania 
międzynarodowych standardów w 
dziedzinie klimatu i środowiska 
naturalnego opierających się na 
perspektywie cyklu życia, które ułatwią 
sektorowi publicznemu składanie 
przyjaznych dla środowiska zamówień, a 
przedsiębiorstwom konkurowanie o 
zamówienia w różnych krajach; zwraca 
uwagę na ogromne znaczenie zamówień 
publicznych w zakresie ochrony klimatu, 
efektywności energetycznej, ochrony 
środowiska oraz innowacji; przypomina, 
że należy zachęcać władze publiczne do 
opierania zamówień publicznych na 
kryteriach ekologicznych i innych oraz 
umożliwiać im takie działania; wzywa 
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Komisję do zbadania możliwości 
korzystania z ekologicznych zamówień 
publicznych jako narzędzia służącego do 
promowania zrównoważonego rozwoju;

Or. lt

Poprawka 64
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla również związek pomiędzy 
przyjaznymi dla środowiska zamówieniami 
publicznymi a wspieraniem innowacji; jest 
zdania, że stanie się on jeszcze bardziej 
widoczny, gdy wymogi środowiskowe 
zostaną włączone do specyfikacji 
technicznych i ofertom spełniającym 
najnowocześniejsze wymogi 
środowiskowe przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich 
rozpatrywania;

11. podkreśla również związek pomiędzy 
przyjaznymi dla środowiska zamówieniami 
publicznymi a wspieraniem innowacji; jest 
zdania, że stanie się on jeszcze bardziej 
widoczny, gdy wymogi środowiskowe 
zostaną włączone do specyfikacji 
technicznych i ofertom spełniającym 
najnowocześniejsze wymogi 
środowiskowe przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich 
rozpatrywania; podkreśla jednak, że te 
dodatkowe punkty nie powinny nadawać 
wyższego priorytetu kwestiom 
środowiskowym w porównaniu z 
kryterium cenowym;

Or. en

Poprawka 65
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla również związek pomiędzy 
przyjaznymi dla środowiska zamówieniami 
publicznymi a wspieraniem innowacji; jest 
zdania, że stanie się on jeszcze bardziej 
widoczny, gdy wymogi środowiskowe 

11. uważa, że można ustanowić związek 
pomiędzy przyjaznymi dla środowiska 
zamówieniami publicznymi a wspieraniem 
innowacji, np. gdy wymogi środowiskowe 
zostaną włączone do specyfikacji 
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zostaną włączone do specyfikacji 
technicznych i ofertom spełniającym 
najnowocześniejsze wymogi 
środowiskowe przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich 
rozpatrywania;

technicznych i ofertom spełniającym 
najnowocześniejsze wymogi 
środowiskowe i stosującym ekologiczne 
rozwiązania przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich 
rozpatrywania; uważa, że w podobny 
sposób można zastosować system nagród 
w odniesieniu do przetargów ze 
szczególnym naciskiem na integrowanie 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy i 
na bezpieczeństwo pracy; 

Or. it

Poprawka 66
Dan Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla również związek pomiędzy 
przyjaznymi dla środowiska zamówieniami 
publicznymi a wspieraniem innowacji; jest 
zdania, że stanie się on jeszcze bardziej 
widoczny, gdy wymogi środowiskowe 
zostaną włączone do specyfikacji 
technicznych i ofertom spełniającym 
najnowocześniejsze wymogi 
środowiskowe przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich 
rozpatrywania;

11. podkreśla również związek pomiędzy 
przyjaznymi dla środowiska zamówieniami 
publicznymi a wspieraniem innowacji; jest 
zdania, że stanie się on jeszcze bardziej 
widoczny, gdy wymogi środowiskowe 
zostaną włączone do specyfikacji 
technicznych i ofertom spełniającym 
najnowocześniejsze wymogi 
środowiskowe i stosującym ekologiczne 
rozwiązania przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich 
rozpatrywania;

Or. en

Poprawka 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że przy kupowaniu i 
wynajmowaniu urządzeń 
wykorzystujących energię instytucje 
zamawiające powinny stosować takie 
same kryteria jak dla norm dotyczących 
energii i ekoetykiet;

Or. en

Poprawka 68
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi, 
na przykład w przypadku żywności, może 
być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w 
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach; zdaje sobie sprawę, że wymóg 
efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek.

skreślony

Or. en

Poprawka 69
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi, 
na przykład w przypadku żywności, może 
być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w 
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach; zdaje sobie sprawę, że wymóg 
efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek.

skreślony

Or. it

Poprawka 70
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi, 
na przykład w przypadku żywności, może 
być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach; zdaje sobie sprawę, że wymóg 
efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek.

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi 
odbywa się poprzez odliczenie; dlatego 
uważa, że ustanowienie odpowiedniego 
wymogu, jak sugerowano w niektórych 
kręgach, by w przypadku transportu 
produktów do podmiotu skupującego 
emisja CO2 nie przekroczyła konkretnej 
wartości w gramach, bez wątpienia 
przełożyłoby się na koszty bezpośrednie, 
podczas gdy wszystkie korzyści dla 
środowiska trzeba by określić indukcyjnie 
w czasie.

Or. it



PE467.159v01-00 36/39 AM\870545PL.doc

PL

Poprawka 71
Dan Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi,
na przykład w przypadku żywności, może 
być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w 
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach; zdaje sobie sprawę, że wymóg 
efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek;

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi 
może być trudne na przykład w przypadku 
żywności, a czasem znacznie utrudnione z 
powodu zbyt długiego dystansu transportu 
żywych zwierząt na potrzeby produkcji 
żywności; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w 
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach; zdaje sobie sprawę, że wymóg 
efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek;

Or. en

Poprawka 72
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi, 
na przykład w przypadku żywności, może 
być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w 
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach; zdaje sobie sprawę, że wymóg 

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu 
węglowego” danego produktu lub usługi, 
na przykład w przypadku żywności, może 
być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w 
przypadku transportu żywności do 
podmiotu skupującego emisja CO2 nie 
przekroczyła konkretnej wartości w 
gramach, gdyż można przypuszczać, że na 
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efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek.

transport przypada znaczna część emisji 
CO2 produktu, a nie ma międzynarodowo 
uznanych norm klimatycznych dla danej 
żywności; zdaje sobie sprawę, że wymóg 
efektywnego stosowania wpływów z 
podatków, a także pozostałe wymogi i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
powstrzymają wybranych przedstawicieli 
od stawiania wymogów środowiskowych, 
gdy nie ma ku temu przesłanek.

Or. sv

Poprawka 73
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że we wszystkich 
procedurach zamówień publicznych 
należy uwzględnić zasadę włączenia 
społecznego;
wzywa Komisję, by poleciła państwom 
członkowskim wykorzystywanie 
konkurencyjnej procedury udzielania 
zamówień tylko w przypadku usług, na 
które istnieje realne zapotrzebowanie i 
które rzeczywiście są świadczone na 
rynku, ponieważ procedura 
konkurencyjnych zamówień na usługi, 
które nie są świadczone na rzeczywistych i 
naturalnych rynkach, generuje zbędne 
koszty i obciążenie administracyjne, a 
także może zagrażać jakości usług oraz 
zdolności trzeciego sektora do ich 
świadczenia;

Or. en

Poprawka 74
Riikka Manner
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Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że możliwe jest 
zmniejszenie liczby przejazdów, 
zapotrzebowania na transport 
samochodowy oraz emisji CO2 dzięki 
zamówieniom publicznym i 
dofinansowaniu przyjaznych dla 
środowiska rozwiązań logistycznych; 

Or. fi

Poprawka 75
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. uważa, że instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość nakładania kar 
za niezrealizowanie celów dotyczących 
trwałego rozwoju zgodnie z kryteriami 
wskazanymi w ofercie, również w 
przypadku zlecania podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 76
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. uważa, że większe zaniepokojenie 
środowiskowymi i klimatycznymi 
aspektami produktów i działalności 
wymaga, by ponownie rozważyć 
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możliwość preferowania lokalnych 
dostawców; w związku z tym wzywa do 
ponownego przeanalizowania wartości 
granicznych i uważa, że zrównoważony 
rozwój powinien mieć pierwszeństwo 
przed wąską interpretacją przepisów 
dotyczących rynku wewnętrznego;

Or. en


