
AM\870545SL.doc PE467.159v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2011/2048(INI)

20. 6. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–76

Osnutek mnenja
Åsa Westlund
(PE466.971v01)

Modernizacija področja javnih naročil
(2011/2048(INI))



PE467.159v01-00 2/36 AM\870545SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\870545SL.doc 3/36 PE467.159v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja 
ciljev strategije EU 2020;

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja 
ciljev strategije EU 2020; se zaveda, da je 
odgovornost držav članic zagotoviti, da 
politike javnih naročil delujejo znotraj teh 
meja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja 
ciljev strategije EU 2020;

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja 
ciljev strategije EU 2020; podpira namero 
Komisijo, da poveča učinkovitost 
postopkov javnega naročanja tako, da jih 
bo poenostavila in več pozornosti 
namenila potrebam manjših naročnikov 
in skupnim ciljem družbe, saj je le tako 
mogoče zagotoviti, da bo javno naročanje 
doseglo najboljše in najustreznejše 
rezultate s čim manj vloženega časa in 
javnih sredstev;

Or. lt

Predlog spremembe 3
Juozas Imbrasas
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja 
ciljev strategije EU 2020;

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja 
ciljev strategije EU 2020; podpira namero 
Komisijo, da poveča učinkovitost 
postopkov javnega naročanja tako, da jih 
bo poenostavila in več pozornosti 
namenila potrebam manjših naročnikov 
in skupnim ciljem družbe, saj je le tako
mogoče zagotoviti, da bo javno naročanje 
doseglo najboljše in najustreznejše 
rezultate s čim manj vloženega časa in 
javnih sredstev;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben del doseganja
ciljev strategije EU 2020;

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna 
naročila šteje za pomemben element pri 
prehodu v trajnostno gospodarstvo ter pri 
doseganju večje inovativnosti, 
učinkovitosti rabe virov in ciljev strategije 
EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 5
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. v zvezi s tem poudarja pomembnost 
uporabe možnosti, da v postopek javnega 
naročanja poleg cene vključimo še druge 
dejavnike, kot so denimo okoljski in 
socialni dejavniki;

Or. en

Predlog spremembe 6
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da večje upoštevanje okolja 
pri javnih naročilih ustvarja veliko 
možnosti za prihranke, saj to pomeni večje 
upoštevanje stroškov v življenjskem ciklu;

2. meni, da bi bilo z večjim upoštevanjem 
okolja pri javnih naročilih mogoče doseči 
dolgoročne prihranke, tudi z večjim 
upoštevanjem stroškov v življenjskem 
ciklu;

Or. it

Predlog spremembe 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da večje upoštevanje okolja pri 
javnih naročilih ustvarja veliko možnosti 
za prihranke, saj to pomeni večje 
upoštevanje stroškov v življenjskem ciklu;

2. poudarja, da večje upoštevanje okolja pri 
javnih naročilih ustvarja veliko možnosti 
za prihranke, saj to pomeni večje 
upoštevanje stroškov v življenjskem ciklu;
pri tem je treba dati prednost merilom za 
okoljske oznake EU, ki so bila razvita za 
storitve;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da predstavljajo odhodki 
javnih institucij v Evropski uniji znaten 
del BDP EU; meni, da je z dodeljevanjem 
javnih naročil mogoče zmanjšati okolju 
škodljive vzorce proizvodnje in porabe;

Or. de

Predlog spremembe 9
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da poraba v javnem 
sektorju EU na letni ravni znaša približno 
17 % bruto domačega proizvoda EU; 
ponovno poudarja potencial, ki ga ima 
kupna moč javnega sektorja za 
spodbujanje učinkovite rabe virov, vzorcev 
trajnostne proizvodnje in potrošnje ter 
inovacij; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. je zaskrbljen zaradi neučinkovitega 
izvajanja prostovoljnega instrumenta 
zelenih javnih naročil EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
organov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj, energetsko 
učinkovitost in širšo rabo obnovljivih 
virov energije; ugotavlja, da je veliko 
dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

Or. en



PE467.159v01-00 8/36 AM\870545SL.doc

SL

Predlog spremembe 13
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. it

Predlog spremembe 14
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj in lokalno 
nabavo; ugotavlja, da je veliko dokazov za 
to, da direktiva in njeno izvajanje to 
otežujeta;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta; poudarja, da 
pogodbe EU terjajo, da je zakonodaja 
oblikovana na način, ki ne omejuje ali 
ovira, temveč spodbuja zmožnost držav 
članic ter lokalnih in regionalnih organov 
za pospeševanje ciljev varstva okolja in 
trajnostnega razvoja; 

Or. en

Predlog spremembe 16
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta;

3. pozdravlja močno razširjeno željo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
subjektov po dodeljevanju naročil, ki 
podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je 
veliko dokazov za to, da direktiva in njeno 
izvajanje to otežujeta, in da so dvoumnosti 
v veljavnih predpisih na področju javnih
naročil povzročile nesporazume in 
različne razlage v zvezi z vključevanjem 
meril za okoljsko trajnostnost v pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 17
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. vztraja, da morajo direktive naročnike 
spodbujati in jim izrecno dovoljevati, da se 
pri vsebini razpisov sklicujejo na 
horizontalne cilje politik, kot so merila
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
ocenjujejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse zadevne pogodbe o javnih naročilih; 
poudarja, da je potrebna sprememba, kjer 
je to ustrezno, direktive o javnih naročilih 
za pojasnitev, da je zaželeno in tudi 
izvedljivo, da javni izvajalci pri 
dodeljevanju javnih naročil uvedejo 
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vpliv na okolje; okoljske pogoje in upoštevajo vpliv na 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno, finančno ugodno in tudi 
izvedljivo, da javni izvajalci pri 
dodeljevanju javnih naročil uvedejo 
okoljske pogoje in upoštevajo vpliv na 
okolje;

Or. de

Predlog spremembe 21
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

4. poziva k upoštevanju okoljskih vidikov 
v postopkih javnih naročil, razen če so 
okoljske zahteve nepomembne za predmet 
naročila; poudarja, da je potrebna 
sprememba direktive o javnih naročilih za 
pojasnitev, da je zaželeno in tudi 
izvedljivo, da naročniki v fazi oddaje 
uvedejo okoljska merila, ki upoštevajo 
vpliv na okolje;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

4. meni, da je treba v pogodbe o javnih 
naročilih, kadar koli je to ustrezno, 
vključiti okoljske vidike, vključevanje 
invalidov na trg dela in varnost pri delu;
poudarja, da je potrebna sprememba 
direktive o javnih naročilih za pojasnitev, 
da je zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil:
– uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

– uvedejo pogoje za spodbujanje 
vključevanja invalidov na trg dela;
– uvedejo pogoje, ki bodo prispevali k 
naprednim standardom na področju 
varnosti pri delu;
– zahtevajo, da morajo navedeni pogoji 
prav tako veljati za oddajo del 
podizvajalcem;

Or. it

Predlog spremembe 23
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
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uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo 
vpliv na okolje;

uvedejo okoljske pogoje, pogoje glede 
dobrega počutja rejnih živali, kjer je to 
ustrezno, in upoštevajo vpliv na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje in upoštevajo
vpliv na okolje;

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v 
vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, 
da je potrebna sprememba direktive o 
javnih naročilih za pojasnitev, da je 
zaželeno in tudi izvedljivo, da javni 
izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil 
uvedejo okoljske pogoje v tehnične 
specifikacije in upoštevajo vpliv na okolje 
v merilih za dodelitev;

Or. sv

Predlog spremembe 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva institucije EU, naj trajnostnost 
obravnavajo kot standardno merilo na 
področju javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi morala obstajati 
povezava med tovrstnimi okoljskimi merili 
in predmetom posameznega naročila, s 
čimer bi preprečili izkrivljanje 
konkurence in pravno negotovost, ki 
lahko ovira določena podjetja, zlasti mala 
in srednja podjetja, pri sodelovanju v 
postopkih javnega naročanja;

Or. en

Predlog spremembe 27
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. se zaveda, da je kupna moč javnega 
sektorja lahko pomembno gibalo razvoja 
okoljsko trajnostne tehnologije, izdelkov 
in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj za trajnostna 
javna naročila izvede analizo stroškov in 
koristi, pri čemer naj upošteva stroške 
življenjskega cikla; 
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Or. en

Predlog spremembe 29
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba pri dodeljevanju 
javnih naročil upoštevati socialne 
standarde;

Or. de

Predlog spremembe 30
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot pri manjših naročilih; vendar meni, da 
bi se morale obvezne kvote uporabljati za 
večja naročila; še vedno meni, da največja 
ovira za okolju prijaznejša javna naročila 
ni toliko pomanjkanje pripravljenosti kot 
nejasna in toga zakonodaja;

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih pri manjših naročilih; še vedno 
meni, da največja ovira za okolju 
prijaznejša javna naročila ni toliko 
pomanjkanje pripravljenosti kot nejasna in 
toga zakonodaja;

Or. en

Predlog spremembe 31
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot pri manjših naročilih; vendar meni, da 
bi se morale obvezne kvote uporabljati za 
večja naročila; še vedno meni, da največja 
ovira za okolju prijaznejša javna naročila 
ni toliko pomanjkanje pripravljenosti kot 
nejasna in toga zakonodaja;

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot pri manjših naročilih; vendar meni, da 
bi se morale obvezne kvote uporabljati za 
večja naročila; še vedno meni, da največja 
ovira za okolju prijaznejša javna naročila 
ni toliko pomanjkanje pripravljenosti ali 
nezavedanje možnosti kot nejasna in toga 
zakonodaja;

Or. en

Predlog spremembe 32
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot pri manjših naročilih; vendar meni, 
da bi se morale obvezne kvote uporabljati 
za večja naročila; še vedno meni, da 
največja ovira za okolju prijaznejša javna 
naročila ni toliko pomanjkanje 
pripravljenosti kot nejasna in toga
zakonodaja;

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot; še vedno meni, da največja ovira za 
okolju prijaznejša javna naročila ni toliko 
pomanjkanje pripravljenosti kot nejasna 
zakonodaja;

Or. it

Predlog spremembe 33
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot pri manjših naročilih; vendar meni, da 
bi se morale obvezne kvote uporabljati za 
večja naročila; še vedno meni, da največja 
ovira za okolju prijaznejša javna naročila 
ni toliko pomanjkanje pripravljenosti kot 
nejasna in toga zakonodaja;

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih in zelenih javnih naročil pri 
javnih izvajalcih, ne pa za določanje 
obveznih kvot pri manjših naročilih; 
vendar meni, da bi se morale obvezne 
kvote uporabljati za večja naročila; še 
vedno meni, da bodo obvezne kvote 
spodbudile inovacije, učinkovito rabo 
virov in energije ter prehod na trajnostno 
gospodarstvo EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot pri manjših naročilih; vendar meni, 
da bi se morale obvezne kvote uporabljati 
za večja naročila; še vedno meni, da 
največja ovira za okolju prijaznejša javna 
naročila ni toliko pomanjkanje 
pripravljenosti kot nejasna in toga 
zakonodaja;

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje 
trajnostnih javnih naročil pri javnih 
izvajalcih, ne pa za določanje obveznih 
kvot; še vedno meni, da največja ovira za 
okolju prijaznejša javna naročila ni toliko 
pomanjkanje pripravljenosti kot nejasna in 
toga zakonodaja;

Or. sv

Predlog spremembe 35
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da centralno uvedeni 
zavezujoči predpisi, kot so pretirano 
podrobne tehnične specifikacije v zvezi z
okolju prijazno naravo predmeta javnega 
naročila, lahko povzročijo zmanjšanje 
izbire in konkurence na trgih javnih 
naročil, kar bi vodilo v manjše število 
ponudnikov, višje cene in upad inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji;

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji vse do porabe, glede na 
statistike o odpadkih, povezanih z 
dejavnostmi pred porabo;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 

6. meni, da je zaželeno in tudi izvedljivo, 
da se vpliv predmeta naročila na okolje 
upošteva skozi celoten življenjski cikel, 
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življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji;

vključno s proizvodnjo in njenimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 38
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji;

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za upoštevanje vpliva predmeta 
naročila na okolje skozi celoten življenjski 
cikel, vključno s proizvodnjo in njenimi 
pogoji;

Or. de

Predlog spremembe 39
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji;

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se pri določanju 
ekonomsko najugodnejše ponudbe 
upoštevajo stroški življenjskega cikla, in 
poziva Komisijo, naj predlaga 
metodologijo za izračun stroškov 
življenjskega cikla;

Or. en

Predlog spremembe 40
Oreste Rossi
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji;

6. vztraja, da bi bilo primerno spremeniti 
direktivo za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel;

Or. it

Predlog spremembe 41
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji;

6. vztraja, da je potrebna sprememba 
direktive za pojasnitev, da je zaželeno in 
tudi izvedljivo, da se vpliv predmeta 
naročila na okolje upošteva skozi celoten 
življenjski cikel, vključno s proizvodnjo in 
njenimi pogoji; si prizadeva, da bi bilo v 
spremembah direktive z vidika javnega 
zdravja izrecno navedeno, da nobeni 
državi ne preprečuje skladnosti s 
konvencijo 94 Mednarodne organizacije 
dela;

Or. sv

Predlog spremembe 42
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. glede meril za dodelitev priporoča, da 
dobi priložnost okoljsko najbolj 
neoporečna vloga na razpis, pri čemer je 
obvezno merilo upoštevanje stroškov 
življenjskega cikla;

Or. hu

Predlog spremembe 43
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba javne organe pri 
določanju okoljskih pogojev za ponudbe 
spodbujati in jim svetovati od vsega 
začetka, in poziva k spremembi 
zakonodaje z namenom zagotoviti, da se 
bodo javna naročila praviloma 
dodeljevala na podlagi ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, pri čemer bodo 
vključeni stroški celotnega življenjskega 
cikla in upoštevani stroški onesnaževanja 
okolja, kjer bo to mogoče;

Or. en

Predlog spremembe 44
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je za države članice zelo 
pomembno, da spodbujajo mala in 
srednja podjetja, naj kandidirajo za 
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pridobitev javnih naročil; 

Or. en

Predlog spremembe 45
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja, da je treba ob upoštevanju 
tega cilja na široko omogočiti analizo 
stroškov življenjskega cikla, da bodo imeli 
naročniki realne informacije o 
upoštevanju okoljskih vidikov;

Or. hu

Predlog spremembe 46
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je izboljšanje dostopa do 
javnih naročil za mala in srednja podjetja 
pomembno za inovativna mala in srednja 
podjetja; opozarja, da pri inovativnih 
malih in srednjih podjetjih obstaja 
možnost, da iznajdejo nove rešitve za 
obravnavo okoljskih vidikov v javnem 
naročanju; poudarja, da bi morale države 
članice spodbujati naročnike k bolj 
inovativnemu razmišljanju, saj obstaja 
potreba po spremembi v kulturi javnega 
sektorja, da bi se spodbudilo inovativna 
predkomercialna naročila;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji;

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji, tako da je za inovacije in 
dolgoročne naložbe v trajnostne 
nadomestne možnosti vedno rezervirana 
kvota v višini 30 %;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji;

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji; se zaveda, da bo treba upoštevati 
tudi druge dejavnike;

Or. en

Predlog spremembe 49
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji;

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji; vendar opozarja, da mora za 
končno odločitev ostati odgovoren 
naročnik;

Or. fi

Predlog spremembe 50
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne ali da so bili v tehničnih 
specifikacijah določeni strogi okoljski 
pogoji;

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja 
po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske 
zahteve pri tem posebnem primeru niso 
pomembne in da so veljavni socialni 
standardi izpolnjeni ali da so bili v 
tehničnih specifikacijah določeni strogi 
okoljski pogoji;

Or. de

Predlog spremembe 51
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da se to, ali je bil izdelek 
proizveden oziroma storitev opravljena 
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trajnostno ali ne, upravičeno šteje za 
značilnost izdelka oziroma storitve; 
poudarja, da je treba pojasniti okvir za 
vključevanje zahtev v zvezi s proizvodnim 
postopkom v tehnične specifikacije za vse 
vrste naročil, s čimer bi naročnikom 
omogočili, da nadzirajo okoljski in 
družbeni vpliv naročil, ki jih dodelijo;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja in živali, ki so strožji od splošnih 
pravil EU;

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja in živali, ki so strožji od splošnih 
pravil EU, da bi ti odražali, dopolnjevali in 
krepili različne obstoječe zasebne in 
prostovoljne poslovne strategije, 
usmerjene v trajnostni razvoj in trajnostne 
inovativne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 53
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja in živali, ki so strožji od splošnih 
pravil EU;

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja, zdravja in živali, ki so strožji od 
splošnih pravil EU;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja in živali, ki so strožji od splošnih 
pravil EU;

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja in živali, kakršni so opredeljeni v 
nacionalni zakonodaji ali zakonodaji EU;

Or. en

Predlog spremembe 55
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
okolja in živali, ki so strožji od splošnih 
pravil EU;

8. poudarja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
lahko države članice kadar koli določijo
pogoje v zvezi z okoljem, zaščito živali, 
vključevanjem invalidov in varnostjo pri 
delu, ki so strožji od splošnih pravil EU ali 
prilagojeni posebnim lastnostim njihovega 
nacionalnega ozemlja; 

Or. it

Predlog spremembe 56
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da 
je mogoče določiti pogoje za varstvo 
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okolja in živali, ki so strožji od splošnih 
pravil EU;

okolja, živali rastlin in/ali ekosistemov, ki 
so strožji od splošnih pravil EU;

Or. en

Predlog spremembe 57
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da so za učinkovito 
delovanje zelenih javnih naročil potrebni 
jasni in nedvoumni predpisi EU, ki 
natančno opredeljujejo okvir zakonodaje 
držav članic in izvajanje;

Or. hu

Predlog spremembe 58
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. se zaveda, da imajo države članice 
različne okoljske potrebe, ki bi jih bilo
treba upoštevati v tej direktivi;

Or. en

Predlog spremembe 59
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da so v primeru 
neizpolnjevanja okoljskih pogojev ali 
njihovega delnega izpolnjevanja pri 
izvajanju javnih naročil zlasti pomembne 
naknadne revizije in sankcije;

Or. hu

Predlog spremembe 60
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. priporoča, da mora biti javno naročilo, 
če je mogoče predmet ali storitev, ki je 
predmet javnega naročila, dobaviti na 
lokalni ravni, v skladu z načelom bližine 
odprto za lokalna podjetja (zlasti mala in 
srednja podjetja), saj se tako zmanjša tudi 
okoljska obremenitev, ki jo povzroča 
javno naročilo (npr. emisije ogljikovega 
dioksida);

Or. hu

Predlog spremembe 61
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. vztraja, da bi s pogostejšo uporabo 
postopka s pogajanji spodbujali tako 
inovacije kot trajnostne rešitve;

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 62
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, kako pomembno je, da 
države članice in Komisija spodbujajo 
razvoj mednarodnih standardov za 
podnebje in okolje na podlagi pristopa 
življenjskega cikla, saj bi tako spodbudili 
okolju prijazna naročila za javni sektor ter 
podjetjem omogočili, da se za naročila 
potegujejo v različnih državah;

10. poudarja, kako pomembno je, da 
države članice in Komisija spodbujajo 
razvoj mednarodnih standardov za 
podnebje in okolje na podlagi pristopa 
življenjskega cikla, saj bi tako spodbudili 
okolju prijazna naročila za javni sektor ter 
podjetjem omogočili, da se za naročila 
potegujejo v različnih državah; opozarja 
na velik pomen javnih razpisov za blažitev 
podnebnih sprememb, energetsko 
učinkovitost, okolje in inovacije ter 
poudarja, da je treba spodbujati javne 
uprave in jim omogočiti, da bodo pri 
oddaji javnih naročil upoštevale okoljska 
in druga merila; poziva Komisijo, naj 
razišče možnost uporabe zelenih javnih 
naročil kot orodja za spodbujanje 
trajnostnega razvoja;

Or. lt

Predlog spremembe 63
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, kako pomembno je, da 
države članice in Komisija spodbujajo 
razvoj mednarodnih standardov za 
podnebje in okolje na podlagi pristopa 
življenjskega cikla, saj bi tako spodbudili 
okolju prijazna naročila za javni sektor ter 
podjetjem omogočili, da se za naročila 

10. poudarja, kako pomembno je, da 
države članice in Komisija spodbujajo 
razvoj mednarodnih standardov za 
podnebje in okolje na podlagi pristopa 
življenjskega cikla, saj bi tako spodbudili 
okolju prijazna naročila za javni sektor ter 
podjetjem omogočili, da se za naročila 
potegujejo v različnih državah; opozarja 
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potegujejo v različnih državah; na velik pomen javnih razpisov za blažitev 
podnebnih sprememb, energetsko 
učinkovitost, okolje in inovacije ter 
poudarja, da je treba spodbujati javne 
uprave in jim omogočiti, da bodo pri 
oddaji javnih naročil upoštevale okoljska 
in druga merila; poziva Komisijo, naj 
razišče možnost uporabe zelenih javnih 
naročil kot orodja za spodbujanje 
trajnostnega razvoja;

Or. lt

Predlog spremembe 64
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja povezavo med okolju 
prijaznimi naročili in spodbujanjem 
inovacij; poudarja, da je to še bolj očitno, 
kadar so pri dodeljevanju naročil okoljski 
pogoji v tehničnih specifikacijah povezani 
z dajanjem višjih točk ponudbam, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše pogoje glede 
varovanja okolja;

11. poudarja povezavo med okolju 
prijaznimi naročili in spodbujanjem 
inovacij; poudarja, da je to še bolj očitno, 
kadar so pri dodeljevanju naročil okoljski 
pogoji v tehničnih specifikacijah povezani 
z dajanjem višjih točk ponudbam, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše pogoje glede 
varovanja okolja; poudarja, da te dodatne 
točke ne bi smele pripisati okoljskim 
vidikom nesorazmerno velikega pomena v 
primerjavi z merilom cene;

Or. en

Predlog spremembe 65
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja povezavo med okolju 
prijaznimi naročili in spodbujanjem 

11. meni, da bi bilo povezavo med okolju 
prijaznimi naročili in spodbujanjem 
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inovacij; poudarja, da je to še bolj očitno, 
kadar so pri dodeljevanju naročil okoljski 
pogoji v tehničnih specifikacijah povezani 
z dajanjem višjih točk ponudbam, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše pogoje glede 
varovanja okolja;

inovacij mogoče vzpostaviti, če bi na 
primer bili pri dodeljevanju naročil 
okoljski pogoji v tehničnih specifikacijah 
povezani z dajanjem višjih točk ponudbam, 
ki izpolnjujejo najsodobnejše pogoje glede 
varovanja okolja; meni, da bi se lahko 
sistem nagrajevanja podobno uporabil 
tudi za razpise, ki namenjajo posebno 
pozornost vključevanju invalidov na trg 
dela in varnosti pri delu; 

Or. it

Predlog spremembe 66
Dan Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja povezavo med okolju 
prijaznimi naročili in spodbujanjem 
inovacij; poudarja, da je to še bolj očitno, 
kadar so pri dodeljevanju naročil okoljski 
pogoji v tehničnih specifikacijah povezani 
z dajanjem višjih točk ponudbam, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše pogoje glede 
varovanja okolja;

11. poudarja povezavo med okolju 
prijaznimi naročili in spodbujanjem 
inovacij; poudarja, da je to še bolj očitno, 
kadar so pri dodeljevanju naročil okoljski 
pogoji v tehničnih specifikacijah povezani 
z dajanjem višjih točk ponudbam, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše pogoje glede 
varovanja okolja in zelenih rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da bi morali naročniki pri 
nakupu in najemu opreme, ki rabi 
energijo, uporabljati merila, enakovredna 
energetskim standardom in standardom 
za okoljske oznake, s katerimi bi
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količinsko opredelili skupni prihranek 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 68
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih; meni, da je treba izrecno 
dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do 
kupca emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov; meni, da bo 
zahteva po učinkoviti uporabi denarja 
davkoplačevalcev, skupaj z drugimi 
zahtevami in pravili, ki veljajo za javna 
naročila, izvoljene predstavnike odvrnila 
od določanja takih pogojev, kadar ni 
utemeljitve za to.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 69
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih; meni, da je treba izrecno 
dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do 
kupca emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov; meni, da bo 
zahteva po učinkoviti uporabi denarja 
davkoplačevalcev, skupaj z drugimi 
zahtevami in pravili, ki veljajo za javna 

črtano
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naročila, izvoljene predstavnike odvrnila 
od določanja takih pogojev, kadar ni 
utemeljitve za to.

Or. it

Predlog spremembe 70
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih; meni, da je treba izrecno 
dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do 
kupca emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov; meni, da bo 
zahteva po učinkoviti uporabi denarja 
davkoplačevalcev, skupaj z drugimi 
zahtevami in pravili, ki veljajo za javna 
naročila, izvoljene predstavnike odvrnila 
od določanja takih pogojev, kadar ni 
utemeljitve za to.

12. priznava, da je podnebni odtis 
proizvoda ali storitve izračunan z 
dedukcijo; zato meni, da bi se določitev 
ustrezne zahteve, kot predlagajo nekateri, 
da pri prevozu proizvodov do kupca 
emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov, nedvomno 
pretvorila v neposredne stroške, medtem 
ko bi bilo treba koristi za okolje določiti 
induktivno po času. 

Or. it

Predlog spremembe 71
Dan Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih; meni, da je treba izrecno 
dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do 
kupca emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov; meni, da bo 
zahteva po učinkoviti uporabi denarja 
davkoplačevalcev, skupaj z drugimi 

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih, in včasih tudi zapleteno zaradi 
nepotrebno dolgih razdalj pri prevozu 
živih živali za hrano; meni, da je treba 
izrecno dovoliti zahtevo, da pri prevozu 
hrane do kupca emisije CO2 ne smejo biti 
večje od določenega števila gramov; meni, 
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zahtevami in pravili, ki veljajo za javna 
naročila, izvoljene predstavnike odvrnila 
od določanja takih pogojev, kadar ni 
utemeljitve za to.

da bo zahteva po učinkoviti uporabi 
denarja davkoplačevalcev, skupaj z 
drugimi zahtevami in pravili, ki veljajo za 
javna naročila, izvoljene predstavnike 
odvrnila od določanja takih pogojev, kadar 
ni utemeljitve za to.

Or. en

Predlog spremembe 72
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih; meni, da je treba izrecno 
dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do 
kupca emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov; meni, da bo 
zahteva po učinkoviti uporabi denarja 
davkoplačevalcev, skupaj z drugimi 
zahtevami in pravili, ki veljajo za javna 
naročila, izvoljene predstavnike odvrnila 
od določanja takih pogojev, kadar ni 
utemeljitve za to.

12. priznava, da je včasih težko izračunati 
podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. 
pri živilih; meni, da je treba izrecno 
dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do 
kupca emisije CO2 ne smejo biti večje od 
določenega števila gramov, saj je mogoče 
predpostaviti, da predstavlja prevoz 
bistven delež emisij CO2 predmeta, pri 
čemer ne obstajajo mednarodno priznani 
podnebni standardi za zadevno hrano; 
meni, da bo zahteva po učinkoviti uporabi 
denarja davkoplačevalcev, skupaj z 
drugimi zahtevami in pravili, ki veljajo za 
javna naročila, izvoljene predstavnike 
odvrnila od določanja takih pogojev, kadar 
ni utemeljitve za to.

Or. sv

Predlog spremembe 73
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da je treba v vseh 
postopkih javnih naročil upoštevati načelo 
socialne vključenosti; 
poziva Komisijo, naj državam članicam 
naroči, naj konkurenčne razpise 
uporabljajo le pri storitvah, za katere 
obstajata resnična in naravna tržna 
ponudba in povpraševanje, saj 
konkurenčni razpisi za storitve, za katere 
ni resnične in naravne tržne ponudbe in 
povpraševanja, povzročajo le nepotrebne 
stroške in upravne obremenitve ter lahko 
ogrozijo kakovost storitev in zmožnost 
tretjega sektorja za opravljanje storitev;

Or. en

Predlog spremembe 74
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da je mogoče z javnimi 
naročili in subvencioniranjem okolju 
prijaznih logističnih rešitev zmanjšati 
število voženj, potrebo po prevozu z 
avtomobilom in emisije CO2; 

Or. fi

Predlog spremembe 75
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da bi morali naročnikom 
omogočiti nalaganje kazni zaradi 
neizpolnjevanja ciljev trajnostnega 
razvoja v skladu z merili, navedenimi v 
razpisni dokumentaciji, kar bi veljalo tudi 
za podizvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 76
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da povečana zaskrbljenost 
zaradi vpliva izdelkov in dejavnosti na 
okolje ter podnebje zahteva ponoven 
premislek o možnosti za dajanje prednosti 
lokalnim ponudnikom; v zvezi s tem 
poziva k ponovni preučitvi pragu in meni, 
da bi moral vidik trajnostnosti prevladati 
nad ozkim tolmačenjem pravil notranjega 
trga;

Or. en


