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Pozměňovací návrh 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise o 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a právu Společenství o zadávání 
veřejných zakázek a koncesích 
(KOM/2005/0569 v konečném znění),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zprávu o veřejné 
konzultaci k zelené knize o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a právu 
Společenství o zadávání veřejných 
zakázek a koncesích – SEK(2205)629,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Právní východisko 8 c (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zelenou knihu Komise o 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a o právních předpisech 
Společenství v oblasti veřejných zakázek a 
koncesí (KOM/2004/0327 v konečném 
znění),

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Právní východisko 8 d (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na interpretační sdělení 
Komise o koncesích v rámci práva 
Společenství (2000/C1212/02),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na stanovisko Výboru regionů 
ze dne 10. února 2010 ke sdělení 
Příspěvek k udržitelnému rozvoji: role 
spravedlivého obchodu a nevládních 
koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti 
s obchodem (RELEX-IV-026),
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na svá usnesení ze dne 
6. června a 6. července 2006 o 
spravedlivém obchodu a rozvoji 
(2005/2245 (INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
finanční krize jasně upozornila na velký 
ekonomický význam veřejných zakázek, 
ale vzhledem k tomu, že veřejné orgány 
mohou řádně plnit své úkoly ve veřejném 
zájmu pouze tehdy, mohou-li počítat 
s požadovanou právní jistotou v této oblasti 
a nejsou-li postupy zadávání veřejných 
zakázek příliš složité,

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
finanční krize jasně upozornila na velký 
ekonomický význam veřejných zakázek, 
účinky krize na místní orgány jsou již 
zcela zjevné a veřejné orgány mohou řádně 
plnit své úkoly ve veřejném zájmu pouze 
tehdy, mohou-li počítat s požadovanou 
právní jistotou v této oblasti a nejsou-li 
postupy zadávání veřejných zakázek příliš 
složité,

Or. de
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Pozměňovací návrh 8
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že právní předpisy o 
veřejných zakázkách mají zajistit, aby byly 
veřejné prostředky spravovány řádně a 
aby zúčastněné podniky měly možnost 
získat zakázky v prostředí spravedlivější 
hospodářské soutěže,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že soukromé 
podniky musí mít možnost získat veřejné 
zakázky a v oblasti veřejných zakázek by 
měla existovat spravedlivá hospodářská 
soutěž,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že důležitým účelem 
předpisů o zadávání veřejných zakázek je 
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zajistit, aby stát vynakládal veřejné 
prostředky co nejefektivněji,

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že reformní 
Lisabonská smlouva poprvé zařadila do 
primárních právních předpisů Evropské 
unie uznání práva regionálních a místních 
samospráv, posílila subsidiaritu a udělila 
národním parlamentům i Výboru regionů 
právo obrátit se na Evropský soudní dvůr,

(netýká se českého znění)

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že reformní 
Lisabonská smlouva poprvé zařadila do 
primárních právních předpisů Evropské 
unie uznání práva regionálních a 
místních samospráv, posílila subsidiaritu 
a udělila národním parlamentům i 
Výboru regionů právo obrátit se na 
Evropský soudní dvůr,

C. vzhledem k tomu, že reformní 
Lisabonská smlouva obsahuje pojem 
sociálně tržního hospodářství a sociální 
ustanovení, podle kterého se při 
vymezování a provádění všech politik 
musí přihlížet k sociálním otázkám 
(podpora vysoké úrovně zaměstnanosti, 
přiměřená sociální ochrana, boj proti 
sociálnímu vyloučení atd.),

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v této oblasti 
existuje neúměrně vysoký počet případů 
nesplnění povinnosti projednávaných u 
Evropského soudního dvora, což 
naznačuje, že mnoho členských států 
dodržovalo směrnice o zadávání veřejných 
zakázek s obtížemi,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že protokol č. 2 o 
službách obecného zájmu hovoří jasně, 
když mimo jiné zdůrazňuje zásadní úlohu 
a široké rozhodovací pravomoci 
celostátních, regionálních a místních 
orgánů při poskytování, pořizování a 
organizování služeb obecného 
hospodářského zájmu, aby tyto služby co 
nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že smlouva o 
fungování Evropské unie obsahuje pojem 
sociálně tržního hospodářství, sociální 
ustanovení a protokol o službách 
obecného zájmu definující společné 
hodnoty Evropské unie s cílem zajistit, aby 
se evropské politiky vyvíjely způsobem, 
který bude naplňovat touhy evropských 
občanů,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že úmluva MOP 
č. 94 stanoví, že obecné smlouvy o 
veřejných zakázkách musí obsahovat 
ustanovení zajišťující rovné odměňování 
a pracovní podmínky, které nejsou horší 
než pracovní podmínky dohodnuté mimo 
jiné v kolektivních smlouvách,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že dobře fungující 
trh veřejných zakázek je nezbytný pro 
vnitřní trh, aby povzbuzoval přeshraniční 
hospodářskou soutěž, podněcoval inovace, 
prosazoval nízkouhlíkové hospodářství a 
dosahoval pro veřejné orgány optimální 
hodnoty,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 1 – název

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obecné připomínky Obecné připomínky a doporučení

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyslovuje politování nad tím, že cílů, 
které stanovila revize směrnic o veřejných 
zakázkách v roce 2004 dosud nebylo 

1. vyslovuje politování nad tím, že cílů, 
které stanovila revize směrnic o veřejných 
zakázkách v roce 2004 dosud nebylo 
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dosaženo; doufá však, že nedávné 
rozsudky vydané Evropským soudním 
dvorem pomohou vyřešit otevřené právní 
otázky a že počet stížností klesne;

dosaženo, zejména pokud jde o 
zjednodušení předpisů pro zadávání 
veřejných zakázek i dosažení větší právní 
jistoty; doufá však, že nedávné rozsudky 
vydané Evropským soudním dvorem 
pomohou vyřešit otevřené právní otázky a 
že počet stížností klesne;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyslovuje politování nad tím, že cílů, 
které stanovila revize směrnic o veřejných 
zakázkách v roce 2004 dosud nebylo 
dosaženo; doufá však, že nedávné 
rozsudky vydané Evropským soudním 
dvorem pomohou vyřešit otevřené právní 
otázky a že počet stížností klesne;

1. vyslovuje politování nad tím, že cílů, 
které stanovila revize směrnic o veřejných 
zakázkách v roce 2004 dosud nebylo 
dosaženo; doufá však, že nedávné 
rozsudky vydané Evropským soudním 
dvorem pomohou vyřešit otevřené právní 
otázky a že počet stížností klesne; vyzývá 
Komisi, aby v jakémkoli přezkumu 
evropských předpisů zohlednila a aktivně 
prosazovala cíle spočívající ve 
zjednodušení a zefektivnění postupu 
zadávání veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 2. vyslovuje kromě toho politování nad 
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tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví malé a střední podniky a 
menší místní orgány před složité právní 
problémy, které nejsou schopny samy řešit, 
aniž by vynaložily zvýšené úsilí a nebo si 
zajistily externí právní pomoc; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby tuto situaci napravila a 
aby jako v rámci iniciativy pro lepší tvorbu 
právních předpisů přezkoumala důsledky 
právně nevynutitelných předpisů a 
vyhodnotila je z hlediska zásady 
subsidiarity a přiměřenosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že stávající předpisy společně 
s prováděcími opatřeními a právně 
nevynutitelnými předpisy vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
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schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především veřejné 
orgány, soukromé podniky a subjekty 
poskytující služby obecného zájmu před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
neúplného provádění směrnic EU o 
zadávání veřejných zakázek a početných 
iniciativ v oblasti právně nevynutitelných 
předpisů ze strany Evropské komise a 
jejích útvarů a výkladu příslušných 
právních ustanovení evropskými soudy, 
vedly ke vzniku komplikovaného a 
nepřehledného právního řádu, který staví 
především menší města a obce, ale také 
malé a střední podniky před složité právní 
problémy, které nejsou schopny samy řešit, 
aniž by vynaložily zvýšené úsilí a nebo si 
zajistily externí právní pomoc; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby tuto situaci napravila a 
aby jako v rámci iniciativy pro lepší tvorbu 
právních předpisů přezkoumala důsledky 
právně nevynutitelných předpisů a 
vyhodnotila je z hlediska zásady 
subsidiarity a přiměřenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že především v důsledku vzájemného 
působení evropských, vnitrostátních a 
regionálních právních předpisů a 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými a vnitrostátními soudy došlo 
ke vzniku komplikovaného a 
nepřehledného právního řádu, který staví 
především menší města a obce, ale také 
malé a střední podniky před složité právní 
problémy, které nejsou schopny samy řešit, 
aniž by vynaložily zvýšené úsilí a nebo si 
zajistily externí právní pomoc; naléhavě
vyzývá Komisi, aby tuto situaci napravila a 
aby jako v rámci iniciativy pro lepší tvorbu 
právních předpisů přezkoumala důsledky 
právně nevynutitelných předpisů, omezila 
je na nezbytnou míru a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
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evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti a s ohledem na pět zásad 
stanovených v bílé knize o evropské 
správě z r. 2001 (otevřenost, účast, 
individuální odpovědnost, efektivita a 
soudržnost);

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 

2. vyslovuje kromě toho politování nad 
tím, že vzájemné působení evropských, 
vnitrostátních a regionálních právních 
předpisů, především jako výsledek 
početných iniciativ v oblasti právně 
nevynutitelných předpisů ze strany 
Evropské komise a jejích útvarů a výkladu 
příslušných právních ustanovení 
evropskými soudy, vedly ke vzniku 
komplikovaného a nepřehledného právního 
řádu, který staví především menší města a 
obce, ale také malé a střední podniky před 
složité právní problémy, které nejsou 
schopny samy řešit, aniž by vynaložily 
zvýšené úsilí a nebo si zajistily externí 
právní pomoc; naléhavě vyzývá Komisi, 
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aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti;

aby tuto situaci napravila a aby jako 
v rámci iniciativy pro lepší tvorbu právních 
předpisů přezkoumala důsledky právně 
nevynutitelných předpisů a vyhodnotila je 
z hlediska zásady subsidiarity a 
přiměřenosti a s ohledem na pět zásad 
stanovených v bílé knize o evropské 
správě z r. 2001 (otevřenost, účast, 
individuální odpovědnost, efektivita a 
soudržnost);

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že v důsledku tohoto 
vývoje musí orgán zadávající veřejné 
zakázky často upřednostnit právní jistotu 
před potřebami politiky a s ohledem na 
tlak na veřejné rozpočty musí často 
veřejnou zakázku nebo službu zadat tomu, 
kdo předložil nejlevnější nabídku, namísto 
tomu, jehož nabídka je nejvýhodnější 
z hlediska ekonomického. Obává se, že se 
tím oslabí inovační základ a globální 
konkurenceschopnost Evropské unie; 
naléhavě žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila a vypracovala strategická 
opatření s cílem zajistit podporu a větší 
pravomoci pro zadavatele veřejných 
zakázek ve prospěch zadávání zakázek 
ekonomicky nejvýhodnějším a 
nejkvalitnějším nabídkám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že evropské iniciativy 
v oblasti veřejných zakázek musí být 
účinněji koordinovány, aby nebyla 
ohrožena soudržnost se směrnicemi o 
veřejných zakázkách a nevznikly právní 
problémy pro ty, kdo tyto předpisy 
uplatňují; požaduje proto povinná opatření 
pro zajištění koordinace v rámci Komise, 
včetně jednotného umístění na internetu 
s cílem zajistit, aby byla příslušná právní 
ustanovení transparentnější a uživatelsky 
jednodušší;

3. zdůrazňuje, že evropské iniciativy 
v oblasti veřejných zakázek musí být 
účinněji koordinovány, aby nebyla 
ohrožena soudržnost se směrnicemi o 
veřejných zakázkách a nevznikly právní 
problémy pro ty, kdo tyto předpisy 
uplatňují; požaduje proto povinná opatření 
pro zajištění koordinace v rámci Komise 
pod vedením Generálního ředitelství pro 
vnitřní trh a služby, které odpovídá za 
zadávání veřejných zakázek, a za účasti 
dalších příslušných generálních 
ředitelství; požaduje jednotné umístění na 
internetu s cílem zajistit, aby byla příslušná 
právní ustanovení transparentnější a 
uživatelsky jednodušší;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že evropské iniciativy 
v oblasti veřejných zakázek musí být 
účinněji koordinovány, aby nebyla 
ohrožena soudržnost se směrnicemi o 
veřejných zakázkách a nevznikly právní 
problémy pro ty, kdo tyto předpisy 
uplatňují; požaduje proto povinná opatření 
pro zajištění koordinace v rámci Komise, 
včetně jednotného umístění na internetu 
s cílem zajistit, aby byla příslušná právní 

3. zdůrazňuje, že evropské iniciativy 
v oblasti veřejných zakázek musí být 
účinněji koordinovány, aby nebyla 
ohrožena soudržnost se směrnicemi o 
veřejných zakázkách a nevznikly právní 
problémy pro ty, kdo tyto předpisy 
uplatňují; požaduje proto povinná opatření 
pro zajištění koordinace v rámci Komise, 
včetně jednotného umístění na internetu a 
pravidelného informování zadavatelů 
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ustanovení transparentnější a uživatelsky 
jednodušší;

s cílem zajistit, aby byla příslušná právní 
ustanovení transparentnější a uživatelsky 
jednodušší;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila a vypracovala strategická 
opatření s cílem zajistit podporu a větší 
pravomoci pro zadavatele veřejných 
zakázek ve prospěch zadávání zakázek 
ekonomicky nejvýhodnějším a 
nejkvalitnějším nabídkám, a tak přispěla 
k cílům politiky Unie, zejména k cílům 
inovačního a sociálně a environmentálně 
odpovědného růstu, který je středem 
strategie Evropa 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
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pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru včetně účasti sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek (advisory committee on 
public procurement, ACPP) nebo úlohu a 
pravomoci poradního výboru pro 
otevírání veřejných zakázek (Committee 
on the Opening up of Public 
Procurement, CCO) a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného 
poradního výboru pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru; požaduje, 
aby byl Evropský parlament řádně 
informován a byly mu poskytovány 
veškeré dostupné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
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pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru včetně odborových organizací a 
zástupců podniků, zejména malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o složení a výsledky práce 
interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o složení, činnost a výsledky 
práce interní poradní skupiny Komise pro 
zadávání zakázek, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila vyvážené složení a transparentnost 
tohoto výboru i nově plánovaného výboru 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, se zajištěním jasných ukazatelů 
výsledků v každém stádiu a na konci 
procesu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby prošetřila důsledky 
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protokolu č. 26 na stávající pokyny, 
zejména s ohledem na to, že článek 2
protokolu č. 26 stanoví, že „ustanovení 
Smluv se nijak nedotýkají pravomoci 
členských států poskytovat, pořizovat a 
organizovat nehospodářské služby 
obecného zájmu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zastává názor, že vzhledem k tomu, že 
se veřejné zakázky dotýkají veřejných 
fondů, měly by být transparentní a 
otevřené veřejné kontrole; žádá Komisi o 
vyjasnění s cílem zajistit, aby místní a 
ostatní veřejné orgány měly právní jistotu 
a mohly informovat své občany o svých
smluvních závazcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
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že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při zadávání 
veřejných zakázek, aby nedošlo k dalšímu 
roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách; zastává názor, že praktický 
dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států;

že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran a za 
úzké spolupráce s Evropským 
parlamentem; zastává názor, že by revize 
měla zohlednit celý rámec a obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při zadávání 
veřejných zakázek, aby nedošlo k dalšímu 
roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách; zastává názor, že praktický 
dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při zadávání 
veřejných zakázek, aby nedošlo k dalšímu 
roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách; zastává názor, že praktický 
dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států;

5. vyzývá Komisi, aby při provedla 
hodnocení směrnic o veřejných zakázkách 
ex post a zohlednila přitom názory 
vyjádřené v této zprávě; očekává, že tento 
přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
analýzu vnitrostátních právních předpisů, 
které směrnici o přezkumném řízení při 
zadávání veřejných zakázek provádějí, aby 
nedošlo k dalšímu roztříštění právních 
předpisů o veřejných zakázkách; zastává 
názor, že praktický dopad této směrnice 
dosud nelze vyhodnotit, protože nebyla 
převedena do vnitrostátních právních 
předpisů všech členských států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při zadávání 
veřejných zakázek, aby nedošlo k dalšímu 
roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách; zastává názor, že praktický 
dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států;

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při zadávání 
veřejných zakázek, aby nedošlo k dalšímu 
roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách; zastává názor, že praktický 
dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států, vyzývá Komisi, aby na 
zadávání veřejných zakázek uplatnila 
příslušná ustanovení Smlouvy o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 

5. vyzývá Komisi, aby při hodnocení 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
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že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při 
zadávání veřejných zakázek, aby nedošlo 
k dalšímu roztříštění právních předpisů o 
veřejných zakázkách; zastává názor, že 
praktický dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států;

že jakákoli rozprava o závěrech 
hodnocení bude provedena s plným 
zapojením všech zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran; 
upozorňuje na to, že pokládá revizi těchto 
směrnic v daný moment za předčasnou; 
bude-li však revize provedena později, 
domnívá se, že by měla obsáhnout i 
směrnici o přezkumném řízení při zadávání 
veřejných zakázek, aby nedošlo k dalšímu 
roztříštění právních předpisů o veřejných 
zakázkách; zastává názor, že praktický 
dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
členských států;

5. vyzývá Komisi, aby při přezkumu 
směrnic o veřejných zakázkách zohlednila 
názory vyjádřené v této zprávě; očekává, 
že tento přezkum bude proveden s plným 
zapojením všech zúčastněných stran a 
v úzké spolupráci s Evropským 
parlamentem; bude-li však revize 
provedena později, domnívá se, že by měla 
obsáhnout i směrnici o přezkumném řízení 
při zadávání veřejných zakázek a 
specifický právní rámec pro koncese na 
služby, aby nedošlo k dalšímu roztříštění 
právních předpisů o veřejných zakázkách; 
je toho názoru, že soudržný právní rámec 
pro zadávání veřejných zakázek vyžaduje 
rámcovou směrnici o službách obecného 
hospodářského zájmu; zastává názor, že 
praktický dopad této směrnice dosud nelze 
vyhodnotit, protože nebyla převedena do 
vnitrostátních právních předpisů všech 
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členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nutné povzbuzovat 
malé a střední podniky k účasti při 
zadávání veřejných zakázek ve třetích 
zemích, a vyzývá Komisi, aby přijala 
účinná opatření, která zajistí, aby podniky 
v Unii měly skutečný přístup k zadávání 
veřejných zakázek ve třetích zemích;

Or. el

Pozměňovací návrh 44
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. upozorňuje na význam norem pro 
zadávání veřejných zakázek, které mohou 
zadavatelům pomoci při plnění jejich cílů, 
umožní jim využívání vyzkoušených a 
osvědčených postupů pro zakázky na 
výrobky a služby, zajistí nákladově co 
nejvíce efektivní výběrové řízení a 
zabezpečí, aby zadávání veřejných zakázek 
splňovalo ostatní cíle politik, jako je 
udržitelnost nebo nákupy od malých 
podniků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Komisi, aby zkoumala možnost 
využívání ekologických veřejných zakázek 
jako nástroj prosazování udržitelného 
rozvoje;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 6 – název

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zvláštní poznámky Spolupráce veřejných orgánů

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že reformní Lisabonská 
smlouva, která vstoupila v platnost 

6. připomíná, že reformní Lisabonská 
smlouva, která vstoupila v platnost 
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1. prosince 2009, uznává poprvé 
v primárním právu EU právo regionálních 
a místních samospráv (čl. 4 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie); 
zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr 
v několika rozsudcích odkázal na právo 
místních samospráv a upozornil na to, že 
veřejný orgán může pro výkon úkolů ve 
veřejném zájmu využívat vlastní 
prostředky, a to i ve spolupráci s jinými 
veřejnými orgány (C-324/07); dále 
upozorňuje na rozsudek velkého senátu 
Evropského soudního dvora ze dne 
9. června 2009 ve věci C-480/06, který 
dále uvedl, že právní předpisy Společenství 
nevyžadují, aby veřejné orgány používaly 
pro společné provádění úkolů ve veřejném 
zájmu žádnou zvláštní právní formu; 
domnívá se tedy, že partnerství v rámci 
veřejného sektoru, jako jsou dohody o 
spolupráci mezi místními orgány a 
vnitrostátní spolupráce, spadají mimo 
oblast působnosti právních předpisů o 
veřejných zakázkách na základě těchto 
souhrnných kritérií:

1. prosince 2009, uznává poprvé 
v primárním právu EU právo regionálních 
a místních samospráv (čl. 4 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie); 
zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr 
upozornil na to, že veřejný orgán může pro 
výkon úkolů ve veřejném zájmu využívat 
vlastní prostředky, a to i ve spolupráci 
s jinými veřejnými orgány (C-324/07); dále 
upozorňuje na rozsudek velkého senátu 
Evropského soudního dvora ze dne 
9. června 2009 ve věci C-480/06, který 
dále uvedl, že právní předpisy Společenství 
nevyžadují, aby veřejné orgány používaly 
pro společné provádění úkolů ve veřejném 
zájmu žádnou zvláštní právní formu;
zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr 
považuje spolupráci mezi veřejnými 
orgány za činnost spadající mimo oblast 
působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek pouze za určitých podmínek, 
které byly naplněny v každé ze situací, 
kterých se jeho rozsudky týkaly; domnívá 
se tedy, že partnerství v rámci veřejného 
sektoru, jako jsou dohody o spolupráci 
mezi místními orgány a vnitrostátní 
spolupráce, spadají mimo oblast působnosti 
právních předpisů o veřejných zakázkách 
na základě těchto souhrnných kritérií:

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jedná se o společné plnění úkolu ve 
veřejném zájmu uloženého všem orgánům,

- jedná se o plnění úkolu ve veřejném 
zájmu uloženého všem orgánům,

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- jedná se o společné plnění úkolu ve 
veřejném zájmu uloženého všem orgánům,

- jedná se o společné plnění úkolu ve 
veřejném zájmu uloženého všem místním 
orgánům, kdy je dosahováno cílů 
veřejného zájmu a tato spolupráce vlastně 
umožňuje nebo významně zlepšuje plnění 
úkolu,

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– společné plnění úkolu veřejné služby 
všech příslušných subjektů zahrnuje 
skutečnou spolupráci ve smyslu výměny 
zboží a služeb,

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 1 b (nová) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– výměna zboží a služeb probíhá 
bezplatně,

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 1 c (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– spolupráce smí sledovat pouze cíle 
veřejného zájmu a tato spolupráce musí 
skutečně umožňovat nebo významně 
zlepšovat plnění úkolu,

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- tato činnost se v zásadě vykonává pro 
dané veřejné orgány;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- tato činnost se v zásadě vykonává pro 
dané veřejné orgány;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– za služby zahrnuté do spolupráce není 
hrazena odměna; mezi veřejnými partnery 
nesmí probíhat žádné finanční převody, a 
zejména nesmí spolupráce generovat 
žádný zisk;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Zuzana Roithová

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, vzhledem k nutnosti 
zvýšit efektivitu veřejných zakázek, 
potřebě prohloubení jejich veřejné 
kontroly a cíli účinně bojovat proti 
protekcionismu a korupci, aby prováděla 
(a na jednotném internetovém portálu 
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uveřejňovala) srovnávací analýzy 
výsledků veřejných zakázek, které obdrží 
finanční podporu EU, se zaměřením 
zejména na tyto indikátory:
1. zveřejnění cenových rozdílů mezi cenou 
vzešlou z výběrového řízení a konečnou 
cenou při předání díla (za předpokladu, že 
rozdíl přesahuje více než 5% vítězné 
ceny), včetně zveřejnění nejvyšší a nejnižší 
ceny nabízené v tomto výběrovém řízení,
2. zveřejnění srovnatelného výkonu 
z jiných členských států (např. 
srovnatelný výkon jsou náklady na 
výstavbu 1 km dálnice v různých 
členských státech),
3. zveřejnění úplných informací o 
vlastnících společností, které získaly 
veřejnou zakázku, v případě holdingů se 
toto zveřejnění vztahuje i na informace o 
vlastnících mateřských a dceřiných 
společností,
4. zveřejnění informací o opakovaných 
vítězích výběrových řízení a majitelích 
těchto společností;

Or. cs

Pozměňovací návrh 57
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. poukazuje na to, že Komise vyjasnila, 
že ne každý krok veřejných orgánů 
podléhá právním předpisům o zadávání 
veřejných zakázek. Dokud nebudou 
ustanovení evropského práva vyžadovat 
vytvoření trhu v určité oblasti, je na 
členských státech, aby rozhodovaly, zda a 
do jaké míry chtějí samy plnit veřejné 
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funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. poukazuje na to, že závěry Evropského 
soudního dvora v uvedeném rozsudku 
neplatí pouze přímo pro spolupráci mezi 
místními orgány, ale jsou platné obecně, 
s tím důsledkem, že je lze uplatňovat na 
spolupráci mezi ostatními veřejnými 
zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. poukazuje na to, že možnost 
spolupráce mezi veřejnými orgány je 
omezena jak geograficky, tak co do počtu 
rozpočtů, kterých se spolupráce týká;

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 6 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6e. znovu potvrzuje, že bezplatnost výměny 
zboží a služeb je třeba vykládat důsledně, 
aby mezi stranami nemohly probíhat 
naprosto žádné finanční převody; zejména 
nelze provádět ani vyrovnávací platby ani 
generovat zisk; prohlašuje, že spolupráce 
mezi místními orgány spadající mimo 
oblast působnosti směrnice o zadávání 
veřejných zakázek může zůstat 
geograficky omezena na sousední veřejné 
orgány a úřady a funkčně omezena na 
plnění společného úkolu;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že 
právní předpisy v této oblasti jsou nyní 
dostatečně jasné; žádá, aby Komise a 
členské státy poskytovaly informace o 
právních důsledcích těchto rozsudků a 
očekává, že v budoucnosti nebude v této 
oblasti docházet k žádným odvolacím 

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; vítá nedávné 
rozsudky vydané Soudním dvorem v této 
oblasti; a proto žádá, aby Komise a členské 
státy daly široce k dispozici informace o 
právních důsledcích těchto rozsudků a 
očekává, že v budoucnosti nebude v této 
oblasti docházet k žádným odvolacím 
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řízením; řízením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že 
právní předpisy v této oblasti jsou nyní 
dostatečně jasné; žádá, aby Komise a 
členské státy poskytovaly informace o 
právních důsledcích těchto rozsudků a 
očekává, že v budoucnosti nebude v této 
oblasti docházet k žádným odvolacím 
řízením;

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; žádá, aby 
Komise a členské státy poskytovaly 
informace o právních důsledcích těchto 
rozsudků; dále žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s Evropským parlamentem a 
členskými státy na základě judikatury 
Evropského soudního dvora definovala 
jasná a obecně závazná kritéria upravující 
spolupráci mezi místními orgány a interní 
transakce a aby o nich informovala 
formou sdělení;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
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dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že 
právní předpisy v této oblasti jsou nyní 
dostatečně jasné; žádá, aby Komise a 
členské státy poskytovaly informace o 
právních důsledcích těchto rozsudků a 
očekává, že v budoucnosti nebude v této 
oblasti docházet k žádným odvolacím 
řízením;

dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že 
právní předpisy v této oblasti jsou nyní 
dostatečně jasné; žádá, aby Komise 
a členské státy poskytovaly informace 
o právních důsledcích těchto rozsudků 
a očekává, že v budoucnosti nebude v této 
oblasti docházet k žádným odvolacím 
řízením; dále upozorňuje na to, že ve svém 
rozsudku Evropský soudní dvůr také došel 
k závěru, že umožnění kapitálového 
příspěvku v době platnosti zakázky bez 
formálního zadání zakázky by 
představovalo změnu v základních 
podmínkách zakázky, která by vyžadovala 
vyhlášení soutěže na danou zakázku; 
prohlašuje, že judikatura v této oblasti 
nyní poskytuje dostatečná vodítka pro 
závazná kritéria upravující spolupráci 
mezi místními orgány spadající mimo 
oblast působnosti směrnice o zadávání 
veřejných zakázek a interních 
transakcích; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s Evropským parlamentem a 
členskými státy na základě judikatury 
Evropského soudního dvora definovala 
jasná a obecně závazná kritéria upravující 
spolupráci mezi místními orgány a interní 
transakce spadající mimo oblast 
působnosti směrnice o zadávání veřejných 
zakázek a aby o nich informovala formou 
sdělení;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že
právní předpisy v této oblasti jsou nyní 
dostatečně jasné; žádá, aby Komise a 
členské státy poskytovaly informace o 
právních důsledcích těchto rozsudků a 
očekává, že v budoucnosti nebude v této 
oblasti docházet k žádným odvolacím 
řízením;

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní možnost 
brzkého otevření kapitálu; konstatuje, že 
předpisy v oblasti spolupráce veřejných 
orgánů prošly v důsledku judikatury 
Evropského soudního dvora významným 
vývojem, a proto žádá, aby Komise 
a členské státy poskytovaly informace 
o právních důsledcích těchto rozsudků;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže v době 
zadání zakázky existuje konkrétní 
možnost brzkého otevření kapitálu; 
konstatuje, že právní předpisy v této 
oblasti jsou nyní dostatečně jasné; žádá, 
aby Komise a členské státy poskytovaly 
informace o právních důsledcích těchto 
rozsudků a očekává, že v budoucnosti 
nebude v této oblasti docházet k žádným 
odvolacím řízením;

7. upozorňuje na to, že Evropský soudní 
dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. září 
2009 ve věci C-573/07 rozhodl, že otevření 
kapitálu společnosti původně s veřejnou 
kapitálovou účastí soukromým investorům 
lze zvážit pouze tehdy, jestliže se povaha 
společnosti s veřejnou kapitálovou účastí 
během doby platnosti zakázky změní, a 
tím dojde ke změně základní podmínky 
zakázky, což si vyžádá vyhlášení nové 
soutěže na danou zakázku; konstatuje, že 
předpisy v oblasti spolupráce veřejných 
orgánů prošly v důsledku judikatury 
Evropského soudního dvora významným 
vývojem, a proto žádá, aby Komise 
a členské státy poskytovaly informace 
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o právních důsledcích těchto rozsudků;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 8 – název (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Koncese na služby

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu 
právního aktu zabývajícího se koncesí na 
služby; zastává názor, že směrnicemi o 
veřejných zakázkách z roku 2004 a 
doplňkovou judikaturou Evropského 
soudního dvora je proces definování 
termínu koncese o službách a jejího 
právního rámce ukončen;

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby; zastává 
názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese o 
službách a jejího právního rámce ukončen;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu 
právního aktu zabývajícího se koncesí na 
služby; zastává názor, že směrnicemi o 
veřejných zakázkách z roku 2004 a 
doplňkovou judikaturou Evropského 
soudního dvora je proces definování 
termínu koncese o službách a jejího 
právního rámce ukončen;

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby a vyzývá 
Komisi, aby je řádně zohlednila pouze 
v případě, že hodnotící postup prokáže 
nutnost právní definice; zastává názor, že 
směrnicemi o veřejných zakázkách z roku 
2004 a doplňkovou judikaturou 
Evropského soudního dvora proces 
definování termínu koncese o službách 
pokročil, další vyjasnění by však bylo 
prospěšné;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
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řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu právního 
aktu zabývajícího se koncesí na služby; 
zastává názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese o 
službách a jejího právního rámce ukončen;

řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a velmi 
silně proto pochybuje o přínosu návrhu 
právního aktu zabývajícího se koncesí na 
služby; zastává názor, že směrnicemi o 
veřejných zakázkách z roku 2004 a 
doplňkovou judikaturou Evropského 
soudního dvora je proces definování 
termínu koncese o službách a jejího 
právního rámce ukončen a z legislativního 
hlediska není evropská směrnice o 
koncesích na služby potřebná;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu právního 
aktu zabývajícího se koncesí na služby; 
zastává názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora 
je proces definování termínu koncese o 
službách a jejího právního rámce 
ukončen;

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu právního 
aktu zabývajícího se koncesí na služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu právního 
aktu zabývajícího se koncesí na služby; 
zastává názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese o 
službách a jejího právního rámce ukončen;

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; očekává, že Komise 
z neúspěšných partnerství veřejného 
a soukromého sektoru vyvodí poučení;
zdůrazňuje, že je třeba řádně zohlednit 
složitost postupů i velké rozdíly v právní 
kultuře a praxi v členských státech v oblasti 
koncesí na služby, a pochybuje proto 
o přínosu návrhu právního aktu 
zabývajícího se koncesí na služby; zastává 
názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese 
o službách a jejího právního rámce 
ukončen;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
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státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu právního 
aktu zabývajícího se koncesí na služby; 
zastává názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese o 
službách a jejího právního rámce ukončen;

státech v oblasti koncesí na služby, 
a pochybuje proto o přínosu návrhu 
právního aktu zabývajícího se koncesí na 
služby; zastává názor, že směrnicemi 
o veřejných zakázkách z roku 2004 
a doplňkovou judikaturou Evropského 
soudního dvora je proces definování 
termínu koncese o službách a jejího 
právního rámce ukončen; bylo by však 
žádoucí vypracovat předpisy pro 
zveřejňování oznámení o výběrových 
řízeních týkajících se koncesí na služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu 
právního aktu zabývajícího se koncesí na 
služby; zastává názor, že směrnicemi o 
veřejných zakázkách z roku 2004 a 
doplňkovou judikaturou Evropského 
soudního dvora je proces definování 
termínu koncese o službách a jejího 
právního rámce ukončen;

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, 
a zastává názor, že při příští revizi 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
v budoucnosti by koncese na služby měly 
být předmětem zvláštního právního 
předpisu na základě své definice a svého 
statusu, které stanoví směrnice
o veřejných zakázkách z roku 2004 
a doplňuje judikatura Evropského 
soudního dvora;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; zdůrazňuje, že je třeba 
řádně zohlednit složitost postupů i velké 
rozdíly v právní kultuře a praxi v členských
státech v oblasti koncesí na služby, a 
pochybuje proto o přínosu návrhu právního 
aktu zabývajícího se koncesí na služby; 
zastává názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese o 
službách a jejího právního rámce ukončen;

9. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 
19. listopadu 2009 o vývoji v partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
s velkým zájmen očekává příslušné 
hodnocení dopadu; očekává, že Komise 
z neúspěšných partnerství veřejného 
a soukromého sektoru vyvodí poučení;
zdůrazňuje, že je třeba řádně zohlednit 
složitost postupů i velké rozdíly v právní 
kultuře a praxi v členských státech v oblasti 
koncesí na služby, a pochybuje proto 
o přínosu návrhu právního aktu 
zabývajícího se koncesí na služby; zastává 
názor, že směrnicemi o veřejných 
zakázkách z roku 2004 a doplňkovou 
judikaturou Evropského soudního dvora je 
proces definování termínu koncese 
o službách a jejího právního rámce 
ukončen;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zastává názor, že veřejné zakázky se 
týkají veřejných fondů, a proto by měly 
být transparentní a otevřené veřejné 
kontrole; žádá Komisi, aby tuto otázku 
vyjasnila, aby místní a ostatní veřejné 
orgány měly jistotu, že mohou informovat 
své občany o smluvních závazcích, které 
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uzavřely;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že zadávání veřejných 
zakázek musí probíhat za podmínek 
transparentnosti a rovného zacházení pro 
všechny zúčastněné strany se vztahem 
ceny a výkonu projektu jakožto nejvyšším 
kritériem, aby byla brána v úvahu nejlepší 
nabídka a nikoli výhradně a jedině 
nejnižší finanční nabídka;

Or. el

Pozměňovací návrh 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 10 – nadpis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
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Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 10 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- výběr soukromého společníka musí být 
proveden na základě veřejného řízení po 
přezkumu finančních, technických, 
provozních a administrativních požadavků 
a podle charakteristik výběrového řízení
s ohledem na konkrétní službu, která má 
být poskytována;

- výběr soukromého společníka musí být 
proveden na základě transparentního 
řízení, v němž musí být zakázka předem 
zveřejněna, po přezkumu finančních, 
technických, provozních a 
administrativních požadavků a podle 
charakteristik výběrového řízení s ohledem 
na konkrétní službu, která má být 
poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. trvá na tom, že jakýkoli návrh 
právního aktu zabývajícího se koncesemi 
na služby by byl odůvodněn pouze 
s ohledem na poruchy fungování 
vnitřního trhu; takové poruchy dosud 
nebyly zjištěny, a že proto je právní akt 
zabývající se koncesemi na služby 
zbytečný, protože není určen ke 
zřetelnému zlepšení fungování vnitřního 
trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby s ohledem na své 
sdělení ze dne 19. listopadu 2009 zaujala 
propracovanější přístup k využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a vzala v úvahu i obtíže, které se 
někdy vyskytují; zastává však názor, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru mohou být řešením zejména 
v případě velkých děl v oblasti 
infrastruktury, za předpokladu, že bude 
zachována rovnováha mezi náklady a 
kvalitou služby poskytované uživatelům 
na jedné straně a splátkami zisku podniků 
na straně druhé; vyzývá Společenství, aby 
provedlo studii dlouhodobého 
ekonomického prospěchu takových 
partnerství v příslušných jednotlivých 
odvětvích pro veřejné orgány a členské 
státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje však, že hospodářská 
krize postavila do nového světla způsoby, 
jakými jsou partnerství veřejného a 
soukromého sektoru často financována a 
jakými jsou sdílena finanční rizika; žádá 
Komisi, aby řádně vyhodnotila finanční 
rizika spojená se zřizováním partnerství 
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veřejného a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 11 – název (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Městské plánování / rozvoj měst

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. s velkým zájmem očekává rozsudek 
Evropského soudního dvora ve věci C-
451/08 a doufá, že vyjasní sporné otázky 
v oblasti městského plánování; podporuje 
v této věci názor generálního advokáta 
Evropského soudního dvora ze dne 
17. listopadu 2009: „Při výkladu směrnice 
je třeba mít na mysli rozsáhlé a ambiciózní 
cíle směrnice, nesmí to však vést k závěru, 
že při odvolání na její cíl lze její oblast 
působnosti donekonečna rozšiřovat (bod 
35). Jinak by zde bylo nebezpečí, že by se 
směrnice vztahovala na veškeré městské 
plánování, neboť opatření, jimiž se řídí 
možnost uskutečňovat stavební práce podle 
definice podstatně mění hodnotu pozemků, 

11. s velkým zájmem očekává rozsudek 
Evropského soudního dvora ve věci C-
451/08 a doufá, že vyjasní sporné otázky 
v oblasti městského plánování; zastává 
názor, že při výkladu směrnice je třeba mít 
na mysli rozsáhlé a ambiciózní cíle 
směrnice, nesmí to však vést k závěru, že 
při odvolání na její cíl lze její oblast 
působnosti donekonečna rozšiřovat. Jinak 
by zde bylo nebezpečí, že by se směrnice 
vztahovala na veškeré městské plánování, 
neboť opatření, jimiž se řídí možnost 
uskutečňovat stavební práce podle definice 
podstatně mění hodnotu pozemků, na něž 
se vztahují;
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na něž se vztahují (bod 36).“

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. s velkým zájmem očekává rozsudek 
Evropského soudního dvora ve věci C-
451/08 a doufá, že vyjasní sporné otázky 
v oblasti městského plánování; podporuje 
v této věci názor generálního advokáta 
Evropského soudního dvora ze dne 
17. listopadu 2009: „Při výkladu směrnice 
je třeba mít na mysli rozsáhlé a ambiciózní 
cíle směrnice, nesmí to však vést k závěru, 
že při odvolání na její cíl lze její oblast 
působnosti donekonečna rozšiřovat (bod 
35). Jinak by zde bylo nebezpečí, že by se 
směrnice vztahovala na veškeré městské 
plánování, neboť opatření, jimiž se řídí 
možnost uskutečňovat stavební práce podle 
definice podstatně mění hodnotu pozemků, 
na něž se vztahují (bod 36).“

11. s velkým zájmem očekává rozsudek 
Evropského soudního dvora ve věci C-
451/08 a doufá, že vyjasní sporné otázky 
v oblasti městského plánování; zastává 
názor, že v posledních několika letech 
pronikly právní předpisy týkající se 
zadávání veřejných zakázek do oblastí, 
které z jejich podstaty nelze klasifikovat 
v rámci veřejných nákupů, a proto 
navrhuje, aby bylo při uplatňování 
pravidel zadávání veřejných zakázek 
znovu silně zdůrazněno kritérium 
nákupu; podporuje v této věci názor 
generálního advokáta Evropského 
soudního dvora ze dne 17. listopadu 2009: 
„Při výkladu směrnice je třeba mít na mysli 
rozsáhlé a ambiciózní cíle směrnice, nesmí 
to však vést k závěru, že při odvolání na 
její cíl lze její oblast působnosti 
donekonečna rozšiřovat (bod 35). Jinak by 
zde bylo nebezpečí, že by se směrnice 
vztahovala na veškeré městské plánování, 
neboť opatření, jimiž se řídí možnost 
uskutečňovat stavební práce podle definice 
podstatně mění hodnotu pozemků, na něž 
se vztahují (bod 36).“

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
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Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 12 – název (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zakázky pod prahovou hodnotou

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že je stranou žaloby u 
Evropského soudního dvora proti 
interpretačnímu sdělení Komise ze dne 
1. srpna 2006 o právních předpisech 
Společenství použitelných pro zadávání 
veřejných zakázek, na které se plně nebo 
částečně nevztahují směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, a očekává rychlé 
rozhodnutí;

12. připomíná, že Evropský parlament je 
stranou žaloby ve věci Německo v Komise 
u Evropského soudního dvora proti 
interpretačnímu sdělení Komise ze dne 
1. srpna 2006 o právních předpisech 
Společenství použitelných pro zadávání 
veřejných zakázek, na které se plně nebo 
částečně nevztahují směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, a očekává rychlé 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mikropodniky, malé a střední podniky
12a. žádá Komisi, aby zhodnotila dopad 
směrnice o zadávání veřejných zakázek na 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
zvláště pokud jde o jejich úlohu 
subdodavatele, a aby zvážila budoucí 
přezkum směrnic z hlediska toho, zda 
potřebujeme další předpisy pro zadávání 
subdodávek ve veřejných zakázkách, 
s cílem předejít zejména tomu, aby malé a 
střední podniky jako subdodavatelé 
získávaly horší podmínky než hlavní 
dodavatel veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. žádá Komisi, aby byla pružnější při 
plnění požadavku čl. 9 odst. 3 směrnice 
2004/18/ES, který uvádí, že „žádný projekt 
díla nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek nebo služeb nesmí být 
rozdělen tak, aby se zabránilo použití této 
směrnice“, s cílem umožnit malým a 
středním podnikům účast ve všech 
řízeních o zadávání veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vyzývá Komisi, aby zjednodušila 
postupy pro zadávání veřejných zakázek 
s cílem ulevit místní samosprávě i 
podnikům od vynakládání velkého 
množství času a peněz pouze na 
byrokratické záležitosti. Zdůrazňuje, že po 
zjednodušení postupů budou mít malé a 
střední podniky snadnější přístup a budou 
schopny účastnit se za rovnějších a 
spravedlivějších podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. domnívá se, že subdodávky 
představují formu organizace práce 
vhodnou pro specializované aspekty 
provádění prací; zdůrazňuje, že smlouvy o 
subdodávkách musí dodržovat všechny 
povinnosti hlavních dodavatelů, zvláště 
v oblasti pracovněprávních předpisů a 
bezpečnosti. S ohledem na to by bylo 
vhodné stanovit provázanou odpovědnost 
dodavatele a subdodavatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 12 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. podporuje systematické přijímání 
alternativních nabídek (či variant); 
poukazuje na to, že podmínky výběrového 
řízení, zejména přijímání alternativních 
nabídek, jsou zásadní pro prosazování a 
šíření inovačních řešení; zdůrazňuje, že 
specifikace týkající se plnění a funkčních 
požadavků a výslovné přijímání variant 
dává předkladatelům nabídek možnost 
navrhovat inovační řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12 f (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12f. povzbuzuje členské státy, aby zřídily 
jednotný internetový přístupový portál pro 
všechny informace týkající se veřejných 
zakázek jako vertikální síť pro všechny 
výzvy k podávání nabídek; cílem bude 
zajistit odbornou přípravu a informace, 
směrovat podniky k zakázkám a 
vysvětlovat platné právní předpisy, 
zejména v případě malých a středních 
podniků (které obvykle nemají mnoho 
lidských a administrativních zdrojů se 
zkušeností v oblasti terminologie a 
postupů týkajících se zadávání veřejných 
zakázek); specializovaná poradenská 
místa by jim mohla pomáhat i při 
hodnocení toho, zda skutečně splňují 
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podmínky výběrového řízení, a pokud ano, 
vyplňovat pak jejich dokumentaci pro 
výběrové řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 13 – název (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ekologické veřejné zakázky

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu a životního 
prostředí, energetickou účinnost a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami;
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zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na 
to, že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na 
to, že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická a jiná kritéria; vítá 
praktickou pomoc poskytovanou veřejným 
orgánům a jiným subjektům v souvislosti 
s udržitelnými veřejnými zakázkami;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
vyzývá Komisi, aby vyjasnila, že veřejné 
orgány mohou při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická kritéria, jako je 
udržitelné řízení, sociální kritéria, jako je 
vyplácení příslušných standardních mezd, 
a jiná kritéria; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala pokyny nebo jinou praktickou 
pomoc poskytovanou veřejným orgánům 
a jiným subjektům v souvislosti 
s udržitelnými veřejnými zakázkami 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uskutečnily školení a kampaně s cílem 
posílit informovanost; podporuje 
transparentní proces se zapojením 
členských států, jehož cílem je tato kritéria 
dále rozvíjet; upozorňuje na to, že zejména 
v oblasti sociálních kritérií nabízí tento 
proces velké šance na úspěch;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise dosud nezveřejnila pokyny pro 
společensky odpovědné zadávání 
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veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

veřejných zakázek; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby vypracovaly cíle a 
úkoly pro začlenění sociálních kritérií do 
veřejných zakázek, která podpoří školení 
a kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby uskutečnily školení 
a kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států a zúčastněných 
subjektů, jehož cílem je tato kritéria dále 
rozvíjet; upozorňuje na to, že zejména 
v oblasti sociálních kritérií je nutné zapojit 
zúčastněné subjekty a především příslušná 
hospodářská odvětví s cílem zajistit 
proveditelnost daného řešení;
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Or. de

Pozměňovací návrh 99
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise dosud nezveřejnila pokyny pro 
společensky odpovědné a na ochranu 
životního prostředí zaměřené zadávání 
veřejných zakázek; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby vypracovaly cíle a 
strategie pro začlenění sociálních kritérií 
do veřejných zakázek, a za tímto účelem 
uskutečnily školení a kampaně s cílem 
posílit informovanost; podporuje 
transparentní proces se zapojením 
členských států, jehož cílem je tato kritéria 
dále rozvíjet; upozorňuje na to, že zejména 
v oblasti sociálních kritérií nabízí tento 
proces velké šance na úspěch;

Or. de
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Pozměňovací návrh 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise dosud nezveřejnila pokyny pro 
společensky odpovědné zadávání 
veřejných zakázek; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby uskutečnily školení 
a kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
podněcování hospodářské soutěže 
a připomíná, že veřejné orgány by měly být 
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mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby uskutečnily častá 
školení a kampaně s cílem posílit 
informovanost; podporuje transparentní 
proces se zapojením členských států a 
místních orgánů, jehož cílem je tato 
kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, že 
zejména v oblasti sociálních kritérií nabízí 
tento proces velké šance na úspěch;

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace a 
připomíná, že veřejné orgány by měly být 
povzbuzovány a měly by být v situaci, aby 
mohly při veřejných zakázkách 
zohledňovat ekologická, sociální a jiná 
kritéria; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby uskutečnily školení a 
kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;

13. poukazuje na velký význam veřejných 
zakázek pro ochranu klimatu, energetickou 
účinnost, životní prostředí a inovace 
a připomíná, že veřejné orgány by měly při 
veřejných zakázkách klást zvláštní důraz 
na zohledňování environmentálních a 
sociálních kritérií; vítá praktickou pomoc 
poskytovanou veřejným orgánům a jiným 
subjektům v souvislosti s udržitelnými 
veřejnými zakázkami a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby uskutečnily školení 
a kampaně s cílem posílit informovanost; 
podporuje transparentní proces se 
zapojením členských států, jehož cílem je 
tato kritéria dále rozvíjet; upozorňuje na to, 
že zejména v oblasti sociálních kritérií 
nabízí tento proces velké šance na úspěch;
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Or. el

Pozměňovací návrh 103
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že Komise by měla 
aktivně podpořit členské státy, aby do 
zadávání veřejných zakázek začlenily 
sociální kritéria, a vycházet přitom 
z kritérií úmluv MOP, zejména úmluv 
č. 87 a č. 98 o právu organizovat se a 
kolektivně vyjednávat, č. 29 a č. 105 o 
odsouzení nucené práce, č. 100 a č. 111 o 
stejné mzdě za stejnou práci a odsouzení 
diskriminace, č. 138 o dětské práci a č. 94 
o sociálních kritériích při zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že Komise by měla 
aktivně podpořit členské státy, aby do 
zadávání veřejných zakázek začlenily 
sociální kritéria, a že ke klíčovým 
sociálním aspektům při zadávání 
veřejných zakázek patří:
- rovnost žen a mužů, kterou požaduje 
sdělení Komise (KOM (2007)0424) o boji 
proti rozdílům v odměňování žen a mužů,
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- sociální soudržnost, zejména dodržování 
základních lidských práv uznaných 
v klíčových úmluvách MOP,
- rovné mzdy podle stanoviska Komise o 
rovných mzdách (KOM (93)0388) a 
programu důstojné práce MOP,
- dodržování kolektivních smluv podle 
čl. 2 odst. 1 písm. a) úmluvy MOP č. 94;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy 
trhu roztříštěného množstvím 
regionálních, vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

14. zdůrazňuje, že transparentnost 
postupů zadávání veřejných zakázek by 
velice usnadnilo, pokud by vlády 
používaly stejná udržitelná kritéria, jaká 
se nyní užívají pro různé charakteristiky; 
a proto žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
programů zajištění udržitelnosti nebo
charakteristik mohla být použita pro 
veřejné zakázky a veřejné orgány tak 
mohly ověřit naplnění požadovaných 
kritérií. Naléhavě žádá Komisi a členské 
státy, aby pro místní orgány a politické 
činitele pořádaly vzdělávací kurzy a 
kampaně pro zvyšování povědomí a aby 
začleňovaly ostatní zúčastněné subjekty, 
zejména sociální nevládní organizace 
poskytující sociální služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy 
trhu roztříštěného množstvím regionálních, 
vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské 
a mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny, aby se usnadnilo 
jejich používání při zadávání veřejných 
zakázek; očekává, že členské státy budou 
do tohoto procesu plně zapojeny; tento 
zdola nahoru směřující proces by měl 
zohlednit cenné zkušenosti a znalosti, 
které často existují na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni; upozorňuje současně 
na vlivy trhu roztříštěného množstvím 
regionálních, vnitrostátních, evropských 
a mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 

14. žádá zřízení databáze norem, včetně 
norem týkajících se environmentálních a 
sociálních kritérií, aby byly k dispozici 
veřejným orgánům a bylo zajištěno, že 
zadavatelé budou mít při přípravě 
výběrových řízení vhodné pokyny a jasný 
soubor pravidel, aby si mohli snadno 
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nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy 
trhu roztříštěného množstvím 
regionálních, vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

ověřit, zda dodržují příslušnou normu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy 
trhu roztříštěného množstvím regionálních, 
vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy a zúčastněné subjekty budou do 
tohoto procesu plně zapojeny; upozorňuje 
současně na vlivy trhu roztříštěného 
množstvím regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních charakteristik, 
zejména v oblasti inovací a výzkumu;

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy 
trhu roztříštěného množstvím regionálních, 
vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

14. vyzývá Komisi, aby přijala postupná 
opatření na evropské a mezinárodní úrovni 
zaměřená na harmonizaci charakteristik a 
kritérií, na nichž jsou založeny; očekává, 
že členské státy a všechny zúčastněné 
subjekty budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; dále upozorňuje na vlivy trhu 
roztříštěného množstvím různých
regionálních, vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy budou do tohoto procesu plně 
zapojeny; upozorňuje současně na vlivy 
trhu roztříštěného množstvím regionálních, 
vnitrostátních, evropských a 
mezinárodních charakteristik, zejména 
v oblasti inovací a výzkumu;

14. žádá zřízení databáze, aby kritéria, 
která jsou základem jednotlivých 
charakteristik, mohla být použita pro 
veřejné zakázky; vyzývá Komisi, aby 
přijala postupná opatření na evropské a 
mezinárodní úrovni zaměřená na 
harmonizaci charakteristik a kritérií, na 
nichž jsou založeny; očekává, že členské 
státy a zúčastněné subjekty budou do 
tohoto procesu plně zapojeny; upozorňuje 
současně na vlivy trhu roztříštěného 
množstvím regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních charakteristik, 
zejména v oblasti inovací a výzkumu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 15 – název (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociálně odpovědné veřejné zakázky

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 

15. upozorňuje na velký význam veřejných 
zakázek pro dosažení sociálních cílů EU a 
prosazování udržitelného rozvoje; 
zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
konstruktivní pomoc ve formě příruček; 
upozorňuje v této souvislosti na změny 
v právním rámci, které přinesla reformní 
Lisabonská smlouva a Charta základních 
práv, a očekává, že Komise příslušná 
ustanovení vhodně provede; upozorňuje na 
problém toho, že pokud se sociální kritéria 
vztahují na výrobní proces, nelze jejich 
dopad v konečném produktu rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
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a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování 
požadovaných kritérií, a vyzývá Komisi, 
aby navrhla vhodnou pomoc pro programy 
zajištění udržitelnosti a podpořila nástroje, 
které lze využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

15. upozorňuje na velký význam veřejných 
zakázek pro dosažení sociálních cílů EU a 
prosazování udržitelného rozvoje; 
zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček a neprodleně 
zveřejnila pokyny k začlenění sociálních 
aspektů do zadávání veřejných zakázek; 
upozorňuje v této souvislosti na změny 
v právním rámci, které přinesla reformní 
Lisabonská smlouva a Charta základních 
práv, a očekává, že Komise příslušná 
ustanovení vhodně provede; domnívá se, 
že nový právní rámec EU posiluje 
legitimitu úmluvy MOP č. 94 o 
pracovněprávních doložkách ve veřejných 
zakázkách a že členské státy, které tuto 
úmluvu dosud neratifikovaly, by k tomu 
měly být povzbuzovány; upozorňuje na 
problém toho, že se sociální kritéria 
vztahují na výrobní proces, takže jejich 
dopad v konečném produktu nelze 
rozeznat, a že globalizované výrobní 
systémy a složité dodavatelské řetězce 
způsobují, že jejich dodržování lze obtížně 
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sledovat; očekává proto také v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek 
vytvoření podrobných a ověřitelných 
kritérií a databází s kritérii vztahujícími se 
na konkrétní produkt; upozorňuje na 
problém, který mají veřejní zadavatelé 
zakázek a na náklady, které jim vznikají při 
ověřování dodržování kritérií, a vyzývá 
Komisi, aby navrhla vhodnou pomoc a 
podpořila nástroje, které lze využívat pro 
ověření spolehlivosti dodavatelských 
řetězců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček a kritérií „kvality 
práce“ s cílem podpořit veřejné orgány při 
začleňování pracovněprávních sociálních 
aspektů do zadávání veřejných zakázek; 
upozorňuje v této souvislosti na změny 
v právním rámci, které přinesla reformní 
Lisabonská smlouva a Charta základních 
práv, a očekává, že Komise příslušná 
ustanovení vhodně provede; domnívá se, 
že nový právní rámec EU posiluje 
legitimitu úmluvy MOP č. 94 o 
pracovněprávních doložkách ve veřejných 
zakázkách a že členské státy, které tuto 
úmluvu dosud neratifikovaly, by k tomu 
měly být povzbuzovány; upozorňuje na 
problém toho, že se sociální kritéria 
vztahují na výrobní proces, takže jejich 
dopad v konečném produktu nelze 
rozeznat, a že globalizované výrobní 
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a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

systémy a složité dodavatelské řetězce 
způsobují, že jejich dodržování lze obtížně 
sledovat; očekává proto také v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek 
vytvoření podrobných a ověřitelných 
kritérií a databází s kritérii vztahujícími se 
na konkrétní produkt; upozorňuje na 
problém, který mají veřejní zadavatelé 
zakázek a na náklady, které jim vznikají při 
ověřování dodržování kritérií, a vyzývá 
Komisi, aby navrhla vhodnou pomoc a 
podpořila nástroje, které lze využívat pro 
ověření spolehlivosti dodavatelských 
řetězců; vyzývá Komisi, aby pomohla 
členským státům sledovat a vyhodnocovat 
dopad postupů zadávání veřejných 
zakázek na kvalitu zboží a služeb a na 
zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček a kritérií „kvality 
práce“ s cílem podpořit veřejné orgány při 
začleňování pracovněprávních sociálních 
aspektů do zadávání veřejných zakázek; 
upozorňuje v této souvislosti na změny 
v právním rámci, které přinesla reformní 
Lisabonská smlouva a Charta základních 
práv, a očekává, že Komise příslušná 
ustanovení vhodně provede; domnívá se, 
že nový právní rámec EU posiluje 
legitimitu úmluvy MOP č. 94 o 
pracovněprávních doložkách ve veřejných 
zakázkách; upozorňuje na problém toho, 
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veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

že se sociální kritéria vztahují na výrobní 
proces, takže jejich dopad v konečném 
produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců; vyzývá Komisi, 
aby pomohla členským státům sledovat a 
vyhodnocovat dopad postupů zadávání 
veřejných zakázek na kvalitu zboží a 
služeb; 

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek 
a vyzývá Komisi, aby v této oblasti 
poskytla pomoc ve formě příruček a
kritérií „kvality práce“ s cílem podpořit 
veřejné orgány při začleňování 
pracovněprávních sociálních aspektů do 
zadávání veřejných zakázek; domnívá se, 
že nový právní rámec EU posiluje 
legitimitu úmluvy MOP č. 94 o 
pracovněprávních doložkách ve veřejných 
zakázkách a že členské státy, které tuto 
úmluvu dosud neratifikovaly, by k tomu 
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dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

měly být povzbuzovány; vyzývá Komisi, 
aby pomohla členským státům sledovat a 
vyhodnocovat dopad postupů zadávání 
veřejných zakázek na kvalitu zboží a 
služeb a na zaměstnanost; upozorňuje na 
problém toho, že se sociální kritéria 
vztahují na výrobní proces, takže jejich 
dopad v konečném produktu nelze 
rozeznat, a že globalizované výrobní 
systémy a složité dodavatelské řetězce 
způsobují, že jejich dodržování lze obtížně 
sledovat; očekává proto také v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek 
vytvoření podrobných a ověřitelných 
kritérií a databází s kritérii vztahujícími se 
na konkrétní produkt; upozorňuje na 
problém, který mají veřejní zadavatelé 
zakázek a na náklady, které jim vznikají při 
ověřování dodržování kritérií, a vyzývá 
Komisi, aby navrhla vhodnou pomoc 
a podpořila nástroje, které lze využívat pro 
ověření spolehlivosti dodavatelských 
řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Wim Van De Camp

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
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v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 15 



PE439.869v01-00 72/81 AM\808736CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat k zajištění toho, aby zadavatel 
převzal odpovědnost nejen za své smluvní 
dodavatele, ale i za subdodavatele 
zúčastněné na více úrovních;

Or. sv

Pozměňovací návrh 119
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
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v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 
globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a harmonizovaných 
databází s kritérii vztahujícími se na 
konkrétní produkt; upozorňuje na problém, 
který mají veřejní zadavatelé zakázek a na 
náklady, které jim vznikají při ověřování 
dodržování kritérií, a vyzývá Komisi, aby 
navrhla vhodnou pomoc a podpořila 
nástroje, které lze využívat pro ověření 
spolehlivosti dodavatelských řetězců;

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě příruček; upozorňuje 
v této souvislosti na změny v právním 
rámci, které přinesla reformní Lisabonská 
smlouva a Charta základních práv, a 
očekává, že Komise příslušná ustanovení 
vhodně provede; upozorňuje na problém 
toho, že se sociální kritéria vztahují na 
výrobní proces, takže jejich dopad 
v konečném produktu nelze rozeznat, a že 

15. zdůrazňuje nedostatek jasnosti v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek a 
vyzývá Komisi, aby v této oblasti poskytla 
pomoc ve formě právně nezávazných 
příruček; upozorňuje v této souvislosti na 
změny v právním rámci, které přinesla 
reformní Lisabonská smlouva a Charta 
základních práv, a očekává, že Komise 
příslušná ustanovení vhodně provede; 
upozorňuje na problém toho, že se sociální 
kritéria vztahují na výrobní proces, takže 
jejich dopad v konečném produktu nelze 
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globalizované výrobní systémy a složité 
dodavatelské řetězce způsobují, že jejich 
dodržování lze obtížně sledovat; očekává 
proto také v oblasti sociálně odpovědných 
veřejných zakázek vytvoření podrobných a 
ověřitelných kritérií a databází s kritérii 
vztahujícími se na konkrétní produkt; 
upozorňuje na problém, který mají veřejní 
zadavatelé zakázek a na náklady, které jim 
vznikají při ověřování dodržování kritérií, 
a vyzývá Komisi, aby navrhla vhodnou 
pomoc a podpořila nástroje, které lze 
využívat pro ověření spolehlivosti 
dodavatelských řetězců;

rozeznat, a že globalizované výrobní 
systémy a složité dodavatelské řetězce 
způsobují, že jejich dodržování lze obtížně 
sledovat; očekává proto také v oblasti 
sociálně odpovědných veřejných zakázek 
vytvoření podrobných a ověřitelných 
kritérií a databází s kritérii vztahujícími se 
na konkrétní produkt; upozorňuje na 
problém, který mají veřejní zadavatelé 
zakázek a na náklady, které jim vznikají při 
ověřování dodržování kritérií, a vyzývá 
Komisi, aby navrhla vhodnou pomoc a 
podpořila nástroje, které lze využívat pro 
ověření spolehlivosti dodavatelských 
řetězců;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. Praktická pomoc: databáze a 
vzdělávací kurzy
žádá zřízení často aktualizované databáze, 
aby kritéria, která jsou základem 
jednotlivých charakteristik nebo 
programů zajištění udržitelnosti, mohla 
být použita pro veřejné zakázky, a veřejné
orgány tak mohly ověřovat naplnění 
požadovaných kritérií;
naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby 
pro místní orgány a politické činitele 
pořádaly vzdělávací kurzy a kampaně pro 
zvyšování povědomí a aby začleňovaly 
ostatní zúčastněné subjekty, zejména 
poskytovatele sociálních služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Cornelis De Jong

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že protokol o službách 
obecného zájmu, který je přílohou 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
požaduje vysokou úroveň kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti, rovné 
zacházení a podporu univerzálního 
přístupu a práv uživatelů k těmto 
službám; zdůrazňuje, že služby obecného 
hospodářského zájmu jsou právní 
kategorií Evropské unie, která stanoví 
výjimku z pravidel pro úměrné sledování 
cílů legitimního veřejného zájmu ze strany 
soukromých podniků; uznává, že je na 
veřejných orgánech zúčastněných 
členských států, aby rozhodly, zda tyto 
služby poskytnou přímo prostřednictvím 
své vlastní správy nebo zda službou pověří 
třetí stranu (soukromý nebo veřejný 
subjekt). Jestliže je třetí strana vybrána, 
použijí se obecně předpisy pro zadávání 
veřejných zakázek; zdůrazňuje, že Komise 
by měla aktivně podporovat členské státy, 
aby do svých předpisů o zadávání 
veřejných zakázek začlenily společné 
hodnoty Unie v oblasti služeb obecného 
hospodářského zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. znovu opakuje svou předchozí žádost 
ze své předešlé zprávy z února 2009, aby 
Komise poskytla příručku pro zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi, 
která by měla dokládat praktické příklady 
sdílení rizika a zisku podle podmínek na 
trhu; kromě toho se domnívá, že 
společnostem, které se účastní veřejných 
zakázek v předobchodní fázi, musí být 
udělována práva duševního vlastnictví, 
což by podpořilo porozumění mezi 
veřejnými orgány a povzbudilo dodavatele 
k účasti na zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. vítá kontaktní místo systému EMAS 
při Evropské komisi, které poskytuje 
praktické informace a podporu podnikům 
a jiným organizacím při hodnocení, 
vykazování a zlepšování jejich výsledků 
v oblasti ochrany životního prostředí při 
zadávání veřejných zakázek; vyzývá 
Komisi, aby zvážila zřízení obecnějšího 
on-line portálu, který by mohl nabízet 
praktické rady a podporu subjektům 
využívajícím postupy zadávání veřejných 
zakázek, zejména subjektům zúčastněným 
ve složitých a spolupráci zahrnujících 
postupech zadávání veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15e. konstatuje, že malé a střední podniky 
usilovaly o přístup na trhy veřejných 
zakázek a že je třeba učinit víc pro rozvoj 
„strategie pro malé a střední podniky“; a 
proto v rámci této strategie vyzývá členské 
státy, aby pracovaly se zadavateli a ve 
vhodných případech povzbuzovaly 
možnosti subdodávek, rozvíjely a šířily 
osvědčené praktické techniky, vyhýbaly se 
příliš preskriptivním předkvalifikačním 
postupům, používaly v dokumentaci 
výběrových řízení normy s cílem zajistit, 
aby dodavatelé nemuseli začínat od 
samého počátku, a aby zřídily 
centralizovaný inzertní portál pro 
zakázky; rovněž vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila iniciativy členských států v této 
oblasti a podpořila větší šíření evropského 
kodexu osvědčených postupů na základě 
iniciativy „Small Business Act“;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 15 f (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15f. žádá Komisi, aby povzbudila veřejné 
orgány k tomu, aby ve svých výběrových 
řízeních a nákupních politikách využívaly 
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kritéria spravedlivého obchodu na základě 
definice spravedlivého obchodu uznané 
v usnesení Evropského parlamentu o 
spravedlivém obchodu a rozvoji ze dne 
6. června 2006 a v nedávném sdělení 
Evropské komise ze dne 5. května 2009; 
znovu opakuje svou předešlou výzvu 
Komisi, aby tento přístup podpořila 
například vypracováním pokynů pro 
zadávání veřejných zakázek v rámci 
spravedlivého obchodu; vítá jednomyslné 
přijetí stanoviska Výboru regionů ze dne 
11. února 2010, které požaduje společnou 
evropskou strategii spravedlivého 
obchodu pro místní a regionální orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15 g (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15g. povzbuzuje členské státy, aby 
prosazovaly „program rozvoje 
dodavatelů“, který je již v některých 
zemích vypracován; konstatuje, že takový 
nástroj lze využít k podpoře dialogu mezi 
dodavateli a zadavateli, který umožní 
jednotlivých subjektům setkat se v rané 
fázi nákupního procesu; zdůrazňuje, že 
takový mechanismus je nezbytný pro 
podněcování inovací a zlepšování přístupu 
malých a středních podniků na trhy 
veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 15 h (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15h. Sociální služby ve veřejném zájmu
upozorňuje na obtíže při provádění 
směrnice o službách ze dne 12. prosince 
2006 v mnoha členských státech, zejména 
pokud jde o zvláštní povahu sociálních 
služeb obecného zájmu; zdůrazňuje, že 
způsob, jakým zadávání veřejných zakázek 
působí v oblasti sociálních služeb 
prostřednictvím výzev k podávání nabídek 
má škodlivý účinek na kvalitu, a proto i 
na služby poskytované uživatelům, protože 
kritéria kvality jsou příliš často 
opomíjena; zastává názor, že směrnice o 
zadávání veřejných zakázek nestanoví 
vhodný rámec pro zakázky spojené se 
sociálními službami obecného zájmu; 
proto vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila zvláštní právní předpis, který by 
stanovil rámec pro sociální služby 
obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Návrh usnesení
Bod 15 i (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15i. vyzývá Komisi, aby zesílila své úsilí 
při prevenci diskriminace evropských 
malých a středních podniků na základě 
diskriminačních opatření uplatňovaných 
některými smluvními stranami dohody o 
zadávání veřejných zakázek uzavřené 
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v rámci Světové obchodní organizace 
WTO, jako jsou Kanada a Spojené státy 
americké;
zejména vyzývá Komisi, aby při novém 
projednávání dohody o zadávání 
veřejných zakázek od zmíněných států 
zajistila rozšíření jejich nabídky na 
veřejné zakázky spadající do působnosti 
dohody v poměru k hodnotě zakázek, které 
si vyhrazují pro své malé a střední 
podniky nebo alternativně dosáhla 
zařazení doložky povolující Evropské unii 
preferenční zacházení s evropskými 
malými a středními podniky při zadávání 
veřejných zakázek podle vzoru, který již 
zmíněné státy uplatňují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15 j (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15j. uznává, že odborná příprava a 
výměna zkušeností mezi veřejnými orgány 
a Evropskou komisí je nezbytná pro 
překonání některých složitých problémů 
na trhu veřejných zakázek; obává se však, 
že při snižování veřejných rozpočtů by 
mohly být takové iniciativy narušeny; 
proto vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby využívaly stávající zdroje a 
mechanismy, které mají k dispozici, 
například vzájemné hodnocení 
předpokládané ve směrnici o službách, 
k podpoře malých týmů expertů z jednoho 
regionu, které by zkoumaly činnosti 
jiného regionu EU, což by pomohlo 
nastolit důvěru a zavádět osvědčené 
postupy v jednotlivých členských státech;
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Or. en


