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Amendamentul 1
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020;

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020; recunoaște faptul că 
statele membre au responsabilitatea de a 
se asigura că politicile de achiziții publice 
funcționează între aceste limite;

Or. en

Amendamentul 2
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020;

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020; susține intenția
Comisiei de a spori eficiența achizițiilor
publice prin simplificarea acestora și prin 
acordarea unei atenții mai mari nevoilor 
autorităților contractante mici și
obiectivelor comune ale cetățenilor
deoarece numai în acest mod, achizițiile 
publice pot obține cele mai bune și 
durabile rezultate, prin investirea de cât 
mai puțin timp și fonduri publice;

Or. lt
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Amendamentul 3
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020;

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020; susține intenția
Comisiei de a spori eficiența achizițiilor 
publice prin simplificarea acestora și prin 
acordarea unei atenții mai mari nevoilor 
autorităților contractante mici și
obiectivelor comune ale cetățenilor 
deoarece numai în acest mod, achizițiile 
publice pot obține cele mai bune și 
durabile rezultate, prin investirea de cât 
mai puțin timp și fonduri publice;

Or. lt

Amendamentul 4
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020;

1. salută faptul că Comisia consideră 
achizițiile publice ca fiind un element 
important în tranziția către o economie 
durabilă, creșterea gradului de inovare și 
a eficienței resurselor, și în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 5
Esther de Lange
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază, în acest context, 
importanța utilizării posibilității de a 
include alți determinanți decât prețul în 
procedura de achiziții publice, cum ar fi 
factorii de mediu și factorii sociali;

Or. en

Amendamentul 6
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că o atenție sporită acordată
mediului în cadrul achizițiilor publice 
creează un potențial ridicat de
economisire, deoarece acest lucru 
înseamnă o atenție sporită acordată
costurilor pe ciclul de viață;

2. consideră că o economisire pe termen 
lung este potențial posibilă, acordând o 
atenție sporită mediului în cadrul 
achizițiilor publice, chiar și acordând o 
atenție sporită costurilor pe ciclul de viață;

Or. it

Amendamentul 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că o atenție sporită acordată 
mediului în cadrul achizițiilor publice 
creează un potențial ridicat de economisire, 
deoarece acest lucru înseamnă o atenție 
sporită acordată costurilor pe ciclul de 
viață;

2. subliniază că o atenție sporită acordată 
mediului în cadrul achizițiilor publice 
creează un potențial ridicat de economisire, 
deoarece acest lucru înseamnă o atenție 
sporită acordată costurilor pe ciclul de 
viață; în această privință, criteriile de 
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etichetare ecologică ale UE, concepute 
pentru servicii, ar trebui prioritizate;

Or. en

Amendamentul 8
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că cheltuielile 
instituțiilor publice din Uniunea 
Europeană reprezintă o parte însemnată a 
produsului intern brut european; 
consideră că modelele de producție și de 
consum poluante pot fi reduse prin 
atribuirea de contracte de achiziții 
publice; 

Or. de

Amendamentul 9
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă faptul că consumul în sectorul 
public al UE se ridică anual la 
aproximativ 17 % din produsul intern 
brut al UE; reiterează potențialul puterii 
lor de cumpărare în promovarea eficienței 
resurselor, a producției durabile, a 
modelelor de consum și a inovării; 

Or. en
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Amendamentul 10
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. își exprimă îngrijorarea privind 
implementarea ineficientă a APE, 
instrumentul voluntar al UE; 

Or. en

Amendamentul 11
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută dorința generală a autorităților 
locale, regionale și naționale de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;

3. salută dorința generală a autorităților 
locale, regionale și naționale de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 12
Cristian Silviu Bușoi, Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută dorința generală a operatorilor 
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 

3. salută dorința generală a autorităților 
locale, regionale și naționale de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea durabilă, 
eficiența energetică și o utilizare mai 
extinsă a energiilor regenerabile; constată 
că există multe dovezi care arată că 
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aplicare îngreunează acest lucru; directiva și punerea sa în aplicare 
îngreunează acest lucru;

Or. en

Amendamentul 13
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută dorința generală a autorităților 
locale, regionale și naționale de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;

3. salută dorința generală a autorităților 
locale, regionale și naționale de a atribui 
contracte care să sprijine dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;

Or. it

Amendamentul 14
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută dorința generală a operatorilor
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;

3. salută dorința generală a operatorilor 
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea durabilă 
și utilizarea surselor locale; constată că 
există multe dovezi care arată că directiva 
și punerea sa în aplicare îngreunează acest 
lucru;

Or. en

Amendamentul 15
Jill Evans
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută dorința generală a operatorilor 
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;

3. salută dorința generală a operatorilor 
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;
subliniază faptul că tratatele UE impun 
elaborarea unei legislații care să vizeze 
mai degrabă stimularea decât inhibarea 
sau obstrucționarea capacității statelor 
membre și a autorităților locale și 
regionale de a promova obiectivele de 
protejare a mediului și de dezvoltare 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 16
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută dorința generală a operatorilor 
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru;

3. salută dorința generală a operatorilor 
locali, regionali și naționali de a atribui 
contracte care sprijină dezvoltarea 
durabilă; constată că există multe dovezi 
care arată că directiva și punerea sa în 
aplicare îngreunează acest lucru și că 
ambiguitățile din cadrul normelor actuale 
privind achizițiile publice au generat 
neînțelegeri și interpretări diferite legate 
de includerea criteriilor pentru 
durabilitate ecologică în contracte;

Or. en
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Amendamentul 17
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. susține faptul că directivele ar trebui 
să încurajeze și să permită în mod explicit 
autorităților contractante să apeleze la 
obiectivele politicilor orizontale, precum 
criteriile de dezvoltare durabilă din 
obiectele ofertelor;

Or. en

Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte;

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să evalueze
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte;

Or. en

Amendamentul 19
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte;

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice relevante; subliniază că Directiva 
privind achizițiile publice ar trebui 
modificată, dacă este cazul, pentru a 
clarifica faptul că este posibil și de dorit ca 
autoritățile publice să impună cerințe de 
mediu și să țină seama de impactul asupra 
mediului la atribuirea de contracte;

Or. en

Amendamentul 20
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte;

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil, 
avantajos din punct de vedere financiar și 
de dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte;

Or. de

Amendamentul 21
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de
contracte;

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziții publice, cu 
excepția cazului în care cerințele de 
mediu sunt irelevante pentru obiectul 
acestora; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile contractante să impună 
cerințe de mediu ținând seama de impactul 
asupra mediului în faza de atribuire;

Or. en

Amendamentul 22
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte; 

4. consideră oportună includerea criteriilor 
în materie de mediu, de integrare a 
persoanelor cu handicap pe piața muncii 
și de siguranță la locul de muncă în 
contractele de achiziții publice, în măsura 
în care sunt relevante; subliniază că 
Directiva privind achizițiile publice ar 
trebui modificată pentru a clarifica faptul 
că este posibil și de dorit ca la atribuirea 
de contracte, autoritățile publice:
- să impună cerințe de mediu și să țină 
seama de impactul asupra mediului;
- să impună cerințe pentru a favoriza 
integrarea persoanelor cu handicap pe 
piața muncii;
- să impună cerințe pentru a garanta cele 
mai avansate standarde de siguranță la 
locul de muncă;
- să impună menținerea acestor cerințe și 



AM\870545RO.doc 13/38 PE467.159v01-00

RO

în caz de subcontractare;

Or. it

Amendamentul 23
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte;

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și de bunăstare a 
animalelor de fermă, acolo unde este 
acest lucru este relevant, și să țină seama 
de impactul asupra mediului la atribuirea 
de contracte;

Or. en

Amendamentul 24
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu și să țină seama de 
impactul asupra mediului la atribuirea de 
contracte.

4. pledează pentru includerea criteriilor de 
mediu în toate contractele de achiziții 
publice; subliniază că Directiva privind 
achizițiile publice ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit ca autoritățile publice să impună 
cerințe de mediu în cadrul specificațiilor
tehnice și să țină seama de impactul asupra 
mediului în ceea ce privește criteriile de 
atribuire la atribuirea de contracte;
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Or. sv

Amendamentul 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită instituțiilor europene să 
utilizeze durabilitatea drept criteriu 
standard pentru achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 26
Cristian Silviu Bușoi, Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că ar trebui să existe 
o legătură între aceste criterii de mediu și 
obiectul contractului pentru a evita 
denaturările concurenței și incertitudinea 
juridică, care ar împiedica anumite 
întreprinderi, și anume IMM-urile, să 
participe la procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 27
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște faptul că puterea de 
cumpărare a sectorului public poate fi un 
factor mobilizator pentru dezvoltarea 
tehnologiei, a produselor și a serviciilor 
durabile din punct de vedere ecologic;

Or. en

Amendamentul 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să efectueze o analiză a 
beneficiilor și a costurilor achizițiilor 
durabile, ținând seama de costurile pe 
ciclul de viață;

Or. en

Amendamentul 29
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a ține seama 
de standardele sociale la atribuirea 
contractelor de achiziții publice;

Or. de

Amendamentul 30
Marina Yannakoudakis
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens în cazul contractelor de mai mică 
amploare; consideră totuși că ar trebui să 
se aplice cote obligatorii în cazul 
contractelor de mai mare amploare; este 
încă de părere că obstacolul cel mai mare 
în calea unor achiziții publice care să 
protejeze mai mult mediul nu este atât lipsa 
de voință, cât mai ales legislația neclară și 
inflexibilă;

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice în cazul 
contractelor de mai mică amploare; este 
încă de părere că obstacolul cel mai mare 
în calea unor achiziții publice care să 
protejeze mai mult mediul nu este atât lipsa 
de voință, cât mai ales legislația neclară și 
inflexibilă;

Or. en

Amendamentul 31
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens în cazul contractelor de mai mică 
amploare; consideră totuși că ar trebui să se 
aplice cote obligatorii în cazul contractelor 
de mai mare amploare; este încă de părere 
că obstacolul cel mai mare în calea unor 
achiziții publice care să protejeze mai mult 
mediul nu este atât lipsa de voință, cât mai 
ales legislația neclară și inflexibilă;

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens în cazul contractelor de mai mică 
amploare; consideră totuși că ar trebui să se 
aplice cote obligatorii în cazul contractelor 
de mai mare amploare; este încă de părere 
că obstacolul cel mai mare în calea unor 
achiziții publice care să protejeze mai mult 
mediul nu este atât lipsa de voință, cât mai 
ales necunoașterea posibilităților și 
legislația neclară și inflexibilă;

Or. en
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Amendamentul 32
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens în cazul contractelor de mai mică 
amploare; consideră totuși că ar trebui să 
se aplice cote obligatorii în cazul 
contractelor de mai mare amploare; este 
încă de părere că obstacolul cel mai mare 
în calea unor achiziții publice care să 
protejeze mai mult mediul nu este atât lipsa 
de voință, cât mai ales legislația neclară și 
inflexibilă;

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens; este încă de părere că obstacolul cel 
mai mare în calea unor achiziții publice 
care să protejeze mai mult mediul nu este 
atât lipsa de voință, cât mai ales legislația 
neclară;

Or. it

Amendamentul 33
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens în cazul contractelor de mai mică 
amploare; consideră totuși că ar trebui să se 
aplice cote obligatorii în cazul contractelor 
de mai mare amploare; este încă de părere 
că obstacolul cel mai mare în calea unor 
achiziții publice care să protejeze mai 
mult mediul nu este atât lipsa de voință, 
cât mai ales legislația neclară și 
inflexibilă;

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
și ecologice de către autoritățile publice, 
mai curând decât să impună cote 
obligatorii în acest sens în cazul 
contractelor de mai mică amploare; 
consideră totuși că ar trebui să se aplice 
cote obligatorii în cazul contractelor de mai 
mare amploare; este încă de părere că 
cotele obligatorii vor stimula inovația, 
eficiența resurselor și eficiența energetică, 
precum și tranziția către o economie 
europeană durabilă;
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Or. en

Amendamentul 34
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii în acest 
sens în cazul contractelor de mai mică 
amploare; consideră totuși că ar trebui să se 
aplice cote obligatorii în cazul contractelor 
de mai mare amploare; este încă de părere 
că obstacolul cel mai mare în calea unor 
achiziții publice care să protejeze mai mult 
mediul nu este atât lipsa de voință, cât mai 
ales legislația neclară și inflexibilă;

5. preferă să încurajeze și să faciliteze 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către autoritățile publice, mai curând 
decât să impună cote obligatorii; este încă 
de părere că obstacolul cel mai mare în 
calea unor achiziții publice care să 
protejeze mai mult mediul nu este atât lipsa 
de voință, cât mai ales legislația neclară și 
inflexibilă;

Or. sv

Amendamentul 35
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă faptul că specificațiile 
obligatorii impuse la nivel central, cum ar 
fi specificațiile tehnice detaliate în mod 
excesiv privind caracterul ecologic al 
obiectului contractului de achiziții 
publice, ar putea diminua opțiunile și ar 
putea slăbi concurența pe piața de 
achiziții, ceea ce are drept rezultat un 
număr mai mic de ofertanți, prețuri mai 
mari și un grad redus de inovare;
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Amendamentul 36
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit să se țină seama de impactul asupra 
mediului al obiectului contractului pe 
durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit să se țină seama de impactul asupra 
mediului al obiectului contractului pe 
durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia până la consum, în 
baza statisticilor referitoare la pierderile 
asociate cu activitățile din amonte;

Or. en

Amendamentul 37
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și 
de dorit să se țină seama de impactul 
asupra mediului al obiectului contractului 
pe durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

6. consideră că este posibil și de dorit să se 
țină seama de impactul asupra mediului al 
obiectului contractului pe durata întregului 
său ciclu de viață, incluzând întregul 
proces de producție și condițiile acestuia;

Or. en

Amendamentul 38
Sabine Wils
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și 
de dorit să se țină seama de impactul 
asupra mediului al obiectului contractului 
pe durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a se ține seama de impactul asupra 
mediului al obiectului contractului pe 
durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

Or. de

Amendamentul 39
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit să se țină seama de impactul asupra 
mediului al obiectului contractului pe 
durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit să se țină seama de costurile pe ciclul 
de viață atunci când se stabilesc cele mai 
avantajoase oferte din punct de vedere 
economic și invită Comisia să propună o 
metodologie de calculare a costurilor pe 
ciclul de viață;

Or. en

Amendamentul 40
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține că directiva ar trebui modificată
pentru a clarifica faptul că este posibil și 

6. susține că ar fi oportun ca directiva să 
fie modificată, cu scopul de a clarifica 
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de dorit să se țină seama de impactul 
asupra mediului al obiectului contractului 
pe durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

faptul că este posibil și de dorit să se țină 
seama de impactul asupra mediului al 
obiectului contractului pe durata întregului 
său ciclu de viață;

Or. it

Amendamentul 41
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit să se țină seama de impactul asupra 
mediului al obiectului contractului pe 
durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia;

6. susține că directiva ar trebui modificată 
pentru a clarifica faptul că este posibil și de 
dorit să se țină seama de impactul asupra 
mediului al obiectului contractului pe 
durata întregului său ciclu de viață, 
incluzând întregul proces de producție și 
condițiile acestuia; solicită efectuarea de
modificări la directivă, din perspectiva 
sănătății publice, astfel încât aceasta să 
nu ducă, în mod expres, la incapacitatea 
țărilor de a respecta Convenția 
Organizației Internaționale a Muncii nr. 
49;

Or. sv

Amendamentul42
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. în ceea ce privește criteriile de 
atribuire, propune crearea unei oferte cât 
mai avantajoase din punct de vedere 
ecologic, cu criteriu obligatoriu, luarea în 



PE467.159v01-00 22/38 AM\870545RO.doc

RO

considerare a costului pe ciclul de viață;

Or. hu

Amendamentul 43
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că autoritățile 
publice ar trebui încurajate și sfătuite să 
impună încă de la început în privința 
ofertelor condiții de protejare a mediului 
și solicită modificarea legislației pentru a 
se asigura că contractele se atribuie, în 
principiu, pe baza celei mai avantajoase 
oferte din punct de vedere economic, 
inclusiv a întregului cost pe ciclul de 
viață, ținând seama de costurile aferente 
poluării mediului, în cazul în care acest 
lucru este posibil; 

Or. en

Amendamentul 44
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază cât de important este pentru 
statele membre să încurajeze IMM-urile 
să candideze pentru a obține contracte de 
achiziții publice;

Or. en
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Amendamentul 45
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiect de aviz Amendament

6b. remarcă faptul că în acest sens,
analiza cheltuielilor pe ciclul de viață
trebuie să fie posibilă la scară largă, astfel 
încât contractanții să beneficieze de 
informații reale cu privire la aplicarea 
aspectelor legate de protecția mediului;

Or. hu

Amendamentul 46
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la procedurile de 
achiziții publice este importantă pentru 
IMM-urile inovatoare; ar trebui observat 
că este posibil ca IMM-urile inovatoare să 
prezinte noi soluții de abordare a 
aspectelor legate de mediu în cadrul 
procedurilor de achiziții publice; 
subliniază faptul că statele membre ar 
trebui să încurajeze autoritățile 
contractante să gândească într-o manieră 
mai inovatoare, întrucât este nevoie de 
schimbare în cultura sectorului public 
pentru a promova achiziția inovatoare 
înainte de comercializare;

Or. en



PE467.159v01-00 24/38 AM\870545RO.doc

RO

Amendamentul 47
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice;

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice conform cărora 
inovațiilor și investițiilor pe termen lung 
în alternative durabile le este rezervată 
întotdeauna o cotă de 30 %;

Or. en

Amendamentul 48
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice;

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice; admite faptul că va 
trebui să se țină seama și de alți factori;

Or. en

Amendamentul 49
Riikka Manner
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice;

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice; cu toate acestea, 
remarcă faptul că decizia finală trebuie să 
aparțină autorității contractante; 

Or. fi

Amendamentul 50
Sabine Wils

Proiectul de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice;

7. consideră că ar trebui să se recurgă la 
criteriul de atribuire al prețului celui mai 
mic doar dacă acesta se poate justifica pe 
motiv că cerințele de mediu nu sunt 
relevante în cazul respectiv și se respectă 
standardele sociale în vigoare sau că s-au 
impus criterii de mediu stricte în 
specificațiile tehnice;

Or. de

Amendamentul 51
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că fabricarea în mod 
durabil sau nedurabil a unui produs sau 
serviciu este considerată pe bună dreptate 
o caracteristică a produsului; evidențiază 
faptul că ar trebui clarificată măsura în 
care cerințele privind procesul de 
producție trebuie să fie incluse în 
specificațiile tehnice pentru toate tipurile 
de contracte pentru a permite autorităților 
contractante să controleze impactul 
asupra mediului și cel social al 
contractelor atribuite de acestea;

Or. en

Amendamentul 52
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor mai 
stricte decât normele comune ale UE;

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor mai 
stricte decât normele comune ale UE care 
să reflecte, să completeze și să consolideze 
diferitele strategii de afaceri particulare 
sau voluntare care vizează deja evoluții și 
soluții inovatoare durabile;

Or. en

Amendamentul 53
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor mai 
stricte decât normele comune ale UE;

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu, de protecție a sănătății și de 
protecție a animalelor mai stricte decât 
normele comune ale UE;

Or. en

Amendamentul 54
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor mai
stricte decât normele comune ale UE;

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor 
prevăzute de legislația națională sau a 
UE;

Or. en

Amendamentul 55
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor mai 
stricte decât normele comune ale UE;

8. subliniază, în special, nevoia de a 
clarifica faptul că statele membre trebuie
să-și mențină competența de a impune
cerințe de mediu, de protecție a animalelor,
de integrare a persoanelor cu handicap și 
de siguranță la locul de muncă mai stricte 
decât normele comune ale UE sau 
adaptate la particularitățile teritoriilor 
aferente acestora;
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Or. it

Amendamentul 56
Pavel Poc

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu și de protecție a animalelor mai 
stricte decât normele comune ale UE;

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica 
faptul că este posibil să se impună cerințe 
de mediu, de protecție a animalelor, a 
plantelor și/sau a ecosistemelor mai stricte 
decât normele comune ale UE;

Or. en

Amendamentul57
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că în vederea
funcționării eficiente a achizițiilor publice 
ecologice sunt necesare norme europene 
clare și univoce care să definească
concret cadrul legislativ și modul de 
aplicare în statele membre;

Or. hu

Amendamentul 58
Marina Yannakoudakis

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

8a. admite că statele membre prezintă 
nevoi diferite în ceea ce privește mediul, 
care ar trebui respectate în cadrul acestei 
directive;

Or. en

Amendamentul 59
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiect de aviz Amendament

8b. subliniază faptul că în cazul 
achizițiilor publice, auditul ulterior, 
respectiv aplicarea sancțiunilor, au o
importanță deosebită în cazul în care 
condițiile de protecție a mediului nu sunt 
îndeplinite sau sunt doar parțial 
îndeplinite;

Or. hu

Amendamentul 60
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiect de aviz Amendament

8c. recomandă ca în cazul în care obiectul 
sau serviciul care este supus achiziției 
publice este disponibil pe plan local, 
procedura trebuie, în conformitate cu 
principiul proximității, să fie deschisă 
întreprinderilor locale (în special IMM-
urilor), astfel se pate reduce și impactul 
achiziției publice asupra mediului (de 
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exemplu, emisiile de dioxid de carbon);

Or. hu

Amendamentul 61
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. susține că utilizarea sporită a 
procedurii de negociere ar promova atât 
inovațiile, cât și soluțiile durabile;

eliminat

Or. it

Amendamentul 62
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază cât de important este ca 
statele membre și Comisia să promoveze 
dezvoltarea unui climat și a unor standarde 
de mediu internaționale, pe baza 
conceptului de ciclu de viață, facilitând 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către sectorul public și ușurând 
concurența dintre întreprinderi în vederea 
obținerii de contracte în diferite țări;

10. subliniază cât de important este ca 
statele membre și Comisia să promoveze 
dezvoltarea unui climat și a unor standarde 
de mediu internaționale, pe baza 
conceptului de ciclu de viață, facilitând 
atribuirea de contracte de achiziții durabile
de către sectorul public și ușurând 
concurența dintre întreprinderi în vederea 
obținerii de contracte în diferite țări; atrage 
atenția asupra importanței majore pe care 
o au achizițiile publice pentru protecția 
climei, eficiența energetică, mediu și 
inovație și reiterează faptul că autoritățile 
publice trebuie încurajate și ajutate să 
consolideze achizițiile publice pe criterii 
ecologice sau alte criterii; solicită 
Comisiei să exploateze posibilitatea de a 
folosi contractele ecologice ca un 
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instrument util în promovarea dezvoltării 
durabile; 

Or. lt

Amendamentul 63
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază cât de important este ca 
statele membre și Comisia să promoveze 
dezvoltarea unui climat și a unor standarde 
de mediu internaționale, pe baza 
conceptului de ciclu de viață, facilitând 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către sectorul public și ușurând 
concurența dintre întreprinderi în vederea 
obținerii de contracte în diferite țări;

10. subliniază cât de important este ca 
statele membre și Comisia să promoveze 
dezvoltarea unui climat și a unor standarde 
de mediu internaționale, pe baza 
conceptului de ciclu de viață, facilitând 
atribuirea de contracte de achiziții durabile 
de către sectorul public și ușurând 
concurența dintre întreprinderi în vederea 
obținerii de contracte în diferite țări; atrage 
atenția asupra importanței majore pe care 
o au achizițiile publice pentru protecția 
climei, eficiența energetică, mediu și 
inovație și reiterează faptul că autoritățile 
publice trebuie încurajate și ajutate să 
consolideze achizițiile publice pe criterii 
ecologice sau alte criterii; solicită 
Comisiei să exploateze posibilitatea de a 
folosi contractele ecologice ca un 
instrument util în promovarea dezvoltării 
durabile; 

Or. lt

Amendamentul 64
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază legătura dintre achizițiile 
care protejează mediul și promovarea 
inovațiilor; subliniază că acest lucru este și 
mai evident când se combină criteriile de 
mediu din specificațiile tehnice cu 
acordarea unui scor mai mare, în etapa de 
atribuire, acelor oferte care îndeplinesc 
anumite cerințe de mediu ridicate;

11. subliniază legătura dintre achizițiile 
care protejează mediul și promovarea 
inovațiilor; subliniază că acest lucru este și 
mai evident când se combină criteriile de 
mediu din specificațiile tehnice cu 
acordarea unui scor mai mare, în etapa de 
atribuire, acelor oferte care îndeplinesc 
anumite cerințe de mediu ridicate;
subliniază, totuși, că acest scor nu ar 
trebui să acorde o pondere 
disproporționat de mare considerațiilor de 
ordin ecologic în raport cu criteriul 
prețului;

Or. en

Amendamentul 65
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază legătura dintre achizițiile 
care protejează mediul și promovarea 
inovațiilor; subliniază că acest lucru este 
și mai evident când se combină criteriile 
de mediu din specificațiile tehnice cu 
acordarea unui scor mai mare, în etapa de 
atribuire, acelor oferte care îndeplinesc 
anumite cerințe de mediu ridicate;

11. consideră că este posibilă realizarea 
unei legături între achizițiile care 
protejează mediul și promovarea 
inovațiilor, dacă, de exemplu, se combină 
criteriile de mediu din specificațiile tehnice 
cu acordarea unui scor mai mare, în etapa 
de atribuire, acelor oferte care îndeplinesc 
anumite cerințe de mediu ridicate; în plus, 
un sistem similar de acordare de prime ar 
putea fi prevăzut pentru ofertele care 
acordă o atenție specială integrării 
persoanelor cu handicap pe piața muncii 
și siguranței la locul de muncă;

Or. it
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Amendamentul 66
Dan Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază legătura dintre achizițiile 
care protejează mediul și promovarea 
inovațiilor; subliniază că acest lucru este și 
mai evident când se combină criteriile de 
mediu din specificațiile tehnice cu 
acordarea unui scor mai mare, în etapa de 
atribuire, acelor oferte care îndeplinesc 
anumite cerințe de mediu ridicate;

11. subliniază legătura dintre achizițiile 
care protejează mediul și promovarea 
inovațiilor; subliniază că acest lucru este și 
mai evident când se combină criteriile de 
mediu din specificațiile tehnice cu 
acordarea unui scor mai mare, în etapa de 
atribuire, acelor oferte care îndeplinesc 
anumite cerințe de mediu ridicate și soluții 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 67
Cristian Silviu Bușoi, Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că, atunci când 
achiziționează și închiriază echipamente 
consumatoare de energie, autoritățile 
contractante ar trebui să folosească 
criterii echivalente standardelor 
energetice și de etichetare ecologică 
pentru cuantificarea tuturor economiilor 
de energie;

Or. en

Amendamentul 68
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 12
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Proiectul de aviz Amendamentul

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor; consideră că ar trebui să se 
permită în mod explicit cerința ca 
transportul alimentelor către cumpărător 
să nu producă emisii de CO2 peste un 
anumit nivel; consideră că cerința de a 
utiliza banii contribuabililor într-un mod 
mai eficace, împreună cu alte cerințe și 
norme care reglementează achizițiile 
publice, va descuraja reprezentanții aleși 
să impună asemenea condiții atunci când 
acestea nu se justifică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 69
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor; consideră că ar trebui să se 
permită în mod explicit cerința ca 
transportul alimentelor către cumpărător 
să nu producă emisii de CO2 peste un 
anumit nivel; consideră că cerința de a 
utiliza banii contribuabililor într-un mod 
mai eficace, împreună cu alte cerințe și 
norme care reglementează achizițiile 
publice, va descuraja reprezentanții aleși 
să impună asemenea condiții atunci când 
acestea nu se justifică;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 70
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor; consideră că ar trebui să se 
permită în mod explicit cerința ca
transportul alimentelor către cumpărător să 
nu producă emisii de CO2 peste un anumit 
nivel; consideră că cerința de a utiliza 
banii contribuabililor într-un mod mai 
eficace, împreună cu alte cerințe și norme 
care reglementează achizițiile publice, va 
descuraja reprezentanții aleși să impună 
asemenea condiții atunci când acestea nu 
se justifică.

12. recunoaște că calcularea amprentei
asupra climei a unui produs sau serviciu 
rezultă în urma unei deducții; astfel,
consideră că, impunerea unei cerințe 
ulterioare, astfel cum au prevăzut unele 
persoane, conform căreia transportul 
produselor către cumpărător să nu producă 
emisii de CO2 peste un anumit nivel, ar 
însemna cu siguranță o obligație 
imediată, în schimbul unor beneficii 
ecologice, care trebuie verificate în timp 
prin inducție.

Or. it

Amendamentul 71
Dan Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor; consideră că ar trebui să se 
permită în mod explicit cerința ca 
transportul alimentelor către cumpărător să 
nu producă emisii de CO2 peste un anumit 
nivel; consideră că cerința de a utiliza banii 
contribuabililor într-un mod mai eficace, 
împreună cu alte cerințe și norme care 
reglementează achizițiile publice, va 
descuraja reprezentanții aleși să impună 
asemenea condiții atunci când acestea nu 

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor și, de asemenea, în unele 
cazuri complicate ca urmare a 
transportului inutil pe distanțe lungi al 
animalelor vii destinate consumului; 
consideră că ar trebui să se permită în mod 
explicit cerința ca transportul alimentelor 
către cumpărător să nu producă emisii de 
CO2 peste un anumit nivel; consideră că 
cerința de a utiliza banii contribuabililor 
într-un mod mai eficace, împreună cu alte 
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se justifică; cerințe și norme care reglementează 
achizițiile publice, va descuraja 
reprezentanții aleși să impună asemenea 
condiții atunci când acestea nu se justifică;

Or. en

Amendamentul 72
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor; consideră că ar trebui să se 
permită în mod explicit cerința ca 
transportul alimentelor către cumpărător să 
nu producă emisii de CO2 peste un anumit 
nivel; consideră că cerința de a utiliza banii 
contribuabililor într-un mod mai eficace, 
împreună cu alte cerințe și norme care 
reglementează achizițiile publice, va 
descuraja reprezentanții aleși să impună 
asemenea condiții atunci când acestea nu 
se justifică;

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se 
calculeze amprenta asupra climei a unui 
produs sau serviciu, de exemplu în cazul 
alimentelor; consideră că ar trebui să se 
permită în mod explicit cerința ca 
transportul alimentelor către cumpărător să 
nu producă emisii de CO2 peste un anumit 
nivel, întrucât se presupune că 
transportul produce o parte semnificativă 
din emisiile de dioxid de carbon și că nu 
există norme internaționale recunoscute 
pentru alimentele respective; consideră că 
cerința de a utiliza banii contribuabililor 
într-un mod mai eficace, împreună cu alte 
cerințe și norme care reglementează 
achizițiile publice, va descuraja 
reprezentanții aleși să impună asemenea 
condiții atunci când acestea nu se justifică;

Or. sv

Amendamentul 73
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază că în toate procesele de 
achiziție publică este necesară respectarea 
principiului incluziunii sociale;
invită Comisia să determine statele 
membre să facă apel la licitație numai în 
cazul serviciilor pentru care există cerere 
și ofertă de servicii pe piețe autentice și 
naturale, întrucât licitația în cazul 
serviciilor pentru care nu există piețe 
autentice și naturale generează costuri 
inutile, sarcini administrative și poate 
amenința calitatea serviciilor și 
capacitatea sectorului terțiar de a furniza 
servicii;

Or. en

Amendamentul 74
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12 a. subliniază faptul că este posibil, prin 
achizițiile publice și subvenționând 
soluțiile ecologice ce țin de logistică, să se 
reducă numărul de călătorii, transportul 
cu mașina și emisiile de CO2;

Or. fi

Amendamentul 75
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

12a. consideră că autoritățile contractante 
ar trebui să fie capabile să impună 
penalități pentru neîndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă în 
conformitate cu criteriile specificate în 
ofertă, inclusiv în cazul subcontractării;

Or. en

Amendamentul 76
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. consideră că îngrijorarea crescută 
privind impactul produselor și activităților 
asupra mediului și climei necesită 
reconsiderarea posibilității de favorizare a 
furnizorilor locali; în acest context, 
solicită reexaminarea pragurilor și 
consideră că durabilitatea ar trebui să 
aibă prioritate în fața interpretării 
restrictive a normelor interne ale pieței;

Or. en


