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Τροπολογία 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά µε τις συµπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το 
κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης (COM(2005)0569 τελικό),

Or. en

Τροπολογία 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Έκθεση για τη 
δημόσια διαβούλευση για το Πράσινο 
Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το 
κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης - SEC(2205) 629·

Or. en

Τροπολογία 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της
Επιτροπής σχετικά µε τις συµπράξεις 
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δημόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το 
κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης (COM(2004)0327 τελικό),

Or. en

Τροπολογία 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ερμηνευτική 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
τις συμβάσεις παραχώρησης στο 
κοινοτικό δίκαιο (2000/C121/02),

Or. en

Τροπολογία 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης 
Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη 
«Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: ο 
ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των μη 
κυβερνητικών εμπορικών σχεδίων 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας» 
(RELEX-IV-026),

Or. en
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Τροπολογία 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης 
Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο 
εμπόριο και την ανάπτυξη (2005/2245 
(INI)),

Or. en

Τροπολογία 7
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε 
σαφή τη μεγάλη οικονομική σημασία των 
δημόσιων συμβάσεων, αλλά και ότι οι 
δημόσιες διοικήσεις μπορούν να 
εκπληρώσουν ικανοποιητικά τα καθήκοντά 
τους προς όφελος του κοινού μόνο αν 
έχουν την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου 
και αν οι διαδικασίες δεν είναι υπερβολικά 
πολύπλοκες, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε 
σαφή τη μεγάλη οικονομική σημασία των 
δημόσιων συμβάσεων και ότι οι 
επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές αρχές 
είναι ήδη ολοφάνερες, αλλά και ότι οι 
δημόσιες διοικήσεις μπορούν να 
εκπληρώσουν ικανοποιητικά τα καθήκοντά 
τους προς όφελος του κοινού μόνο αν 
έχουν την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου 
και αν οι διαδικασίες δεν είναι υπερβολικά 
πολύπλοκες,

Or. de

Τροπολογία 8
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έχει 
ως στόχο να εξασφαλίσει τη χρηστή 
διαχείριση των δημοσίων πόρων και να 
δώσει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις στο πλαίσιο ενός πιο δίκαιου 
ανταγωνισμού , 

Or. de

Τροπολογία 9
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και ότι θα πρέπει να 
επικρατεί δίκαιος ανταγωνισμός σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις,

Or. de

Τροπολογία 10
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 
τους σημαντικούς σκοπούς των κανόνων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
είναι να διασφαλίζεται ότι το κράτος θα 
δαπανά όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά τα 
χρήματα των φορολογουμένων,

Or. de
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Τροπολογία 11
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας 
αναγνωρίζει για πρώτη φορά το δικαίωμα 
αυτοδιοίκησης των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στο πρωτογενές 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυσε 
την επικουρικότητα και καθιέρωσε το 
δικαίωμα προσφυγής όχι μόνο των εθνικών 
κοινοβουλίων, αλλά και του Συμβουλίου
των Περιφερειών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας 
αναγνωρίζει για πρώτη φορά το δικαίωμα 
αυτοδιοίκησης των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στο πρωτογενές 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυσε 
την επικουρικότητα και καθιέρωσε το 
δικαίωμα προσφυγής όχι μόνο των εθνικών 
κοινοβουλίων, αλλά και της Επιτροπής
των Περιφερειών,

Or. de

Τροπολογία 12
Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας 
αναγνωρίζει για πρώτη φορά το δικαίωμα 
αυτοδιοίκησης των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στο πρωτογενές 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενίσχυσε την επικουρικότητα και 
καθιέρωσε το δικαίωμα προσφυγής όχι 
μόνο των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και 
του Συμβουλίου των Περιφερειών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας 
ενσωματώνει την έννοια της κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς και μια κοινωνική 
ρήτρα δυνάμει της οποίας τα κοινωνικά 
ζητήματα (προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, κατάλληλη κοινωνική 
προστασία, καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, κτλ.) πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη και 
την εφαρμογή όλων των πολιτικών,

Or. en
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Τροπολογία 13
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
εκδικαστεί δυσανάλογος αριθμός 
περιπτώσεων παραβάσεων στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στον εν λόγω 
τομέα, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
πολλά κράτη μέλη αγωνίζονται να 
συμμορφωθούν με τις οδηγίες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων,

Or. en

Τροπολογία 14
Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος εμπεριέχει ένα 
σαφές μήνυμα υπογραμμίζοντας, μεταξύ 
άλλων, τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία 
διακριτική ευχέρεια των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
παροχή, ανάθεση και οργάνωση 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στις ανάγκες των χρηστών,

Or. en

Τροπολογία 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ενσωματώνει την έννοια της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, μια 
κοινωνική ρήτρα και ένα πρωτόκολλο για 
τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
προσδιορίζοντας τις κοινές αξίες της ΕΕ 
ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κατά τρόπο που
να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των 
πολιτών της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 16
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση 
αριθ. 94 της ΔΟΕ ορίζει ότι οι γενικές 
δημόσιες συμβάσεις θα περιέχουν ρήτρες 
που θα διασφαλίζουν εύλογη αμοιβή και 
συνθήκες εργασίας που δεν θα είναι 
λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που 
συμφωνούνται, μεταξύ άλλων, στο 
πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων,

Or. en

Τροπολογία 17
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς των δημόσιων 
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συμβάσεων είναι εξαιρετικά σημαντική
για την εσωτερική αγορά, τόσο για την 
ενίσχυση του διασυνοριακού 
ανταγωνισμού, όσο και για την τόνωση
της καινοτομίας, την προώθηση της 
οικονομίας χαμηλού άνθρακα και την 
επίτευξη βέλτιστης αξίας για τις δημόσιες 
αρχές,

Or. en

Τροπολογία 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γενικές παρατηρήσεις Γενικές παρατηρήσεις και συστάσεις

Or. en

Τροπολογία 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν 
επιτευχθεί μέχρι τώρα οι στόχοι που 
επιδιώκονταν με την αναθεώρηση των 
οδηγιών του 2004 για τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων· ελπίζει, ωστόσο, ότι οι 
πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου θα συμβάλουν στη 
διασαφήνιση των εκκρεμών νομικών 
ζητημάτων και θα μειωθεί ο αριθμός των 
διαδικασιών προσφυγής·

1. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν 
επιτευχθεί μέχρι τώρα οι στόχοι που 
επιδιώκονταν με την αναθεώρηση των 
οδηγιών του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά την 
απλούστευση των κανόνων σύναψης των 
συμβάσεων καθώς και τη δημιουργία 
μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου· ελπίζει, 
ωστόσο, ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα συμβάλουν 
στη διασαφήνιση των εκκρεμών νομικών 
ζητημάτων και θα μειωθεί ο αριθμός των 
διαδικασιών προσφυγής·
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Or. en

Τροπολογία 20
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν 
επιτευχθεί μέχρι τώρα οι στόχοι που 
επιδιώκονταν με την αναθεώρηση των 
οδηγιών του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· ελπίζει, ωστόσο, ότι οι 
πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου θα συμβάλουν στη 
διασαφήνιση των εκκρεμών νομικών 
ζητημάτων και θα μειωθεί ο αριθμός των 
διαδικασιών προσφυγής·

1. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν 
επιτευχθεί μέχρι τώρα οι στόχοι που 
επιδιώκονταν με την αναθεώρηση των 
οδηγιών του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· ελπίζει, ωστόσο, ότι οι 
πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου θα συμβάλουν στη 
διασαφήνιση των εκκρεμών νομικών 
ζητημάτων και θα μειωθεί ο αριθμός των 
διαδικασιών προσφυγής· καλεί την 
Επιτροπή, σε κάθε επανεξέταση των 
ευρωπαϊκών κανόνων να επικεντρώνεται 
και να επιδιώκει συστηματικά τους 
στόχους της απλούστευσης και του 
εξορθολογισμού της διαδικασίας της 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 21
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
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να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας· 

να αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, αλλά και οι πιο μικροί δήμοι 
και κοινότητες, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. de

Τροπολογία 22
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
υπηρεσιών της, καθώς και της ερμηνείας 
ενός πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, 
ο συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού 
και περιφερειακού δικαίου είχε ως 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
πιο μικροί δήμοι και κοινότητες, αλλά και 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά 
νομικά προβλήματα, στα οποία δεν 
μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν χωρίς 
αυξημένες δαπάνες ή τη συνδρομή 
εξωτερικών νομικών συμβούλων· 
απευθύνει επίμονη έκκληση προς την 
Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα, να 
εξετάσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τις 
επιπτώσεις του ενδοτικού δικαίου και να 
τις αξιολογήσει υπό το πρίσμα της 

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, οι 
υφιστάμενοι κανονισμοί σε συνδυασμό με 
τα μέτρα εφαρμογής και το ενδοτικό 
δίκαιο είχαν ως αποτέλεσμα ένα
πολύπλοκο και δυσνόητο νομικό
καθεστώς το οποίο δημιουργεί ιδίως για 
τους πιο μικρούς δήμους και κοινότητες, 
αλλά και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά προβλήματα, 
στα οποία δεν μπορούν πλέον να 
αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες δαπάνες ή 
τη συνδρομή εξωτερικών νομικών 
συμβούλων· απευθύνει επίμονη έκκληση 
προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·
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επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 23
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι δημόσιοι 
φορείς, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά 
και οι πάροχοι υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 24
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2



PE439.869v01-00 14/86 AM\808736EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας της ανεπαρκούς μεταφοράς 
των κοινοτικών οδηγιών περί της
σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην 
εθνική νομοθεσία και του μεγάλου 
αριθμού πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
υπηρεσιών της, καθώς και της ερμηνείας 
ενός πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας του συνδυασμού του 
ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού 
δικαίου, καθώς και του μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
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καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
πιο μικροί δήμοι και κοινότητες, αλλά και 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά 
νομικά προβλήματα, στα οποία δεν 
μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν χωρίς 
αυξημένες δαπάνες ή τη συνδρομή 
εξωτερικών νομικών συμβούλων· 
απευθύνει επίμονη έκκληση προς την 
Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα, να 
εξετάσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τις 
επιπτώσεις του ενδοτικού δικαίου και να 
τις αξιολογήσει υπό το πρίσμα της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

της, καθώς και η ερμηνεία ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά και εθνικά
δικαστήρια, είχε ως αποτέλεσμα να 
αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί δήμοι 
και κοινότητες, αλλά και οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου, να τις περιορίσει στο 
μέτρο του ουσιώδους και να τις 
αξιολογήσει υπό το πρίσμα της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 26
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
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πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πέντε αρχές που διατυπώνονται στη
Λευκή Βίβλο του 2001 για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (διαφάνεια, συμμετοχή, 
υποχρέωση λογοδοσίας, 
αποτελεσματικότητα, συνοχή)·

Or. en

Τροπολογία 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού 
πρωτοβουλιών ενδοτικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών 
της, καθώς και της ερμηνείας ενός 
πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού 
καθεστώτος από ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο 
συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και 
περιφερειακού δικαίου είχε ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί 
δήμοι και κοινότητες, αλλά και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά 
προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον 
να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες 
δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών 
νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη 
έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το 
πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του 
ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει 
υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πέντε αρχές που διατυπώνονται στη
Λευκή Βίβλο του 2001 για την ευρωπαϊκή 
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διακυβέρνηση (διαφάνεια, συμμετοχή, 
υποχρέωση λογοδοσίας, 
αποτελεσματικότητα, συνοχή)·

Or. en

Τροπολογία 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι ως αποτέλεσμα αυτής 
της εξέλιξης, η αναθέτουσα αρχή 
δημόσιων συμβάσεων πρέπει συχνά να  
προτάσσει την ασφάλεια του δικαίου 
έναντι των αναγκών πολιτικής και, 
δεδομένης της πίεσης των δημόσιων
προϋπολογισμών, αναγκάζεται συχνά να 
αναθέτει τη σύμβαση ή την υπηρεσία στη 
φθηνότερη προσφορά, αντί στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Φοβάται μήπως αυτό 
αποδυναμώσει την καινοτόμο βάση και 
την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διορθώσει την εν λόγω κατάσταση και να 
αναπτύξει στρατηγικά μέτρα 
ενθάρρυνσης, παρέχοντας τη δυνατότητα 
στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τις 
συμβάσεις στις πλέον συμφέρουσες 
οικονομικά και βέλτιστες ποιοτικά 
προσφορές·

Or. en

Τροπολογία 29
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διευκρινίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να μην 
διακυβευθεί η συνέπειά τους με τις οδηγίες 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και 
να μην προκληθούν προβλήματα νομικής 
φύσεως στους χρήστες· ζητεί για τον λόγο 
αυτόν να υπάρξει υποχρεωτικός 
συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και μια ενιαία διαδικτυακή 
παρουσία, προκειμένου να γίνει η 
νομοθεσία πιο διαφανής και φιλική προς 
τον χρήστη·

3. διευκρινίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να μην 
διακυβευθεί η συνέπειά τους με τις οδηγίες 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και 
να μην προκληθούν προβλήματα νομικής 
φύσεως στους χρήστες· ζητεί για τον λόγο 
αυτόν να υπάρξει υποχρεωτικός 
συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, υπό την καθοδήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς 
και Υπηρεσιών, η οποία είναι 
επιφορτισμένη με τις δημόσιες 
συμβάσεις, και με τη συμμετοχή των 
άλλων σχετικών αρμόδιων Γενικών 
Διευθύνσεων· ζητεί μια ενιαία 
διαδικτυακή παρουσία, προκειμένου να 
γίνει η νομοθεσία πιο διαφανής και φιλική 
προς τον χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 30
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διευκρινίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να μην 
διακυβευθεί η συνέπειά τους με τις οδηγίες 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και 
να μην προκληθούν προβλήματα νομικής 
φύσεως στους χρήστες· ζητεί για τον λόγο 
αυτόν να υπάρξει υποχρεωτικός 
συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και μια ενιαία διαδικτυακή 
παρουσία, προκειμένου να γίνει η 
νομοθεσία πιο διαφανής και φιλική προς 

3. διευκρινίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να μην 
διακυβευθεί η συνέπειά τους με τις οδηγίες 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και 
να μην προκληθούν προβλήματα νομικής 
φύσεως στους χρήστες· ζητεί για τον λόγο 
αυτόν να υπάρξει υποχρεωτικός 
συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και μια ενιαία διαδικτυακή 
παρουσία καθώς και τακτική ενημέρωση 
των αναθετουσών αρχών, προκειμένου να 
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τον χρήστη· γίνει η νομοθεσία πιο διαφανής και φιλική 
προς τον χρήστη·

Or. ro

Τροπολογία 31
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί μετ’επιτάσεως από την 
Επιτροπή να διορθώσει την εν λόγω 
κατάσταση και να θεσπίσει στρατηγικά 
μέτρα για να ενθαρρύνει και να δώσει τη 
δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να 
προτιμούν την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική και ποιοτική άποψη 
προσφορά, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτόν στους πολιτικούς στόχους της ΕΕ, 
κυρίως στους στόχους μιας καινοτόμου, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
ανάπτυξης που βρίσκονται στο επίκεντρο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. fr

Τροπολογία 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την 
επιτροπή όσο και στη νέα επιτροπή που 

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την 
επιτροπή όσο και στη νέα επιτροπή που 
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πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·

πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την 
επιτροπή όσο και στη νέα επιτροπή που 
πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ACPP) ή τον ρόλο και τις αρμοδιότητες 
της συμβουλευτικής επιτροπής για την 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις 
(CCO), και καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για μια ισορροπημένη σύνθεση 
και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε 
αυτήν την επιτροπή όσο και στη νέα 
συμβουλευτική επιτροπή που πρόκειται να 
συσταθεί για τις συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα· απαιτεί τη δέουσα 
ενημέρωση και τη διαβίβαση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 34
Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
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διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την 
επιτροπή όσο και στη νέα επιτροπή που 
πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·

διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την 
επιτροπή όσο και στη νέα επιτροπή που 
πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εκπροσώπων της επιχειρηματικής 
κοινότητας, ιδίως των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα της εργασίας της 
εσωτερικής ομάδας συμβούλων της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την 
επιτροπή όσο και στη νέα επιτροπή που 
πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τη σύνθεση, τις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της 
εργασίας της εσωτερικής ομάδας 
συμβούλων της Επιτροπής για τις δημόσιες 
συμβάσεις, και καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για μια ισορροπημένη σύνθεση 
και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε 
αυτήν την επιτροπή όσο και στη νέα 
επιτροπή που πρόκειται να συσταθεί για τις 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
παρέχοντας σαφείς δείκτες των 
αποτελεσμάτων σε κάθε στάδιο και στο 
τέλος της διαδικασίας·

Or. ro
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Τροπολογία 36
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
επιπτώσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 26 
στις υφιστάμενες κατευθυντήριες 
γραμμές, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι 
το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 26 
ορίζει ότι «οι διατάξεις των Συνθηκών 
ουδόλως επηρεάζουν την αρμοδιότητα 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος μη 
οικονομικού χαρακτήρα»·

Or. en

Τροπολογία 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υποστηρίζει ότι, εφόσον οι δημόσιες 
συμβάσεις αφορούν δημόσιους πόρους, 
θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμες για δημόσιο έλεγχο· ζητεί 
διευκρινίσεις από την Επιτροπή 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές 
διαθέτουν ασφάλεια δικαίου και δύνανται 
να ενημερώνουν τους πολίτες τους για τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
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Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι 
θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην 
παρούσα φάση η αναθεώρηση αυτών των 
οδηγιών· τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων και σε στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τάσσεται, 
ωστόσο, υπέρ της συμπερίληψης, στην
αναθεώρηση, του πλήρους πλαισίου και
της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι 
σήμερα δεν μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν 
οι πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 39
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την εκ 
των υστέρων αξιολόγηση των οδηγιών για 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,
αναμένοντας να διεξαχθεί αυτή η 
αναθεώρηση με ευρεία συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων κύκλων· επισημαίνει 
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θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην παρούσα 
φάση η αναθεώρηση αυτών των οδηγιών· 
τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

προληπτικά ότι θεωρεί πρόωρο να 
διεξαχθεί στην παρούσα φάση η 
αναθεώρηση αυτών των οδηγιών· 
τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, μιας ανάλυσης των εθνικών 
νομοθεσιών μεταφοράς της οδηγίας 
σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στον 
τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι 
θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην παρούσα 
φάση η αναθεώρηση αυτών των οδηγιών· 
τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι 
θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην παρούσα 
φάση η αναθεώρηση αυτών των οδηγιών· 
τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
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πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις των
Συνθηκών στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 41
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι 
θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην 
παρούσα φάση η αναθεώρηση αυτών των 
οδηγιών· τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αξιολόγηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει ότι 
οποιαδήποτε συζητήση για τα 
συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης θα 
διεξαχθεί με ευρεία συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων κύκλων·

Or. en
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Τροπολογία 42
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι 
θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην 
παρούσα φάση η αναθεώρηση αυτών των 
οδηγιών· τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της 
συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων και σε στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τάσσεται υπέρ 
της συμπερίληψης, σε μια μετέπειτα 
αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και 
ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τις 
παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι 
ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
προϋποθέτει μια οδηγία πλαίσιο για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος· θεωρεί ότι σήμερα δεν 
μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις αυτής της οδηγίας, 
εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 43
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει την ανάγκη του να 
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ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ (Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις) να συμμετάσχουν 
στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων σε 
αγορές τρίτων χωρών και καλεί την 
Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
που θα εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
της Ένωσης απολαύουν πραγματικής 
πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών·

Or. el

Τροπολογία 44
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. επισημαίνει τη σημασία των 
προτύπων για τις δημόσιες συμβάσεις 
καθώς αυτά μπορούν να βοηθούν τις 
αναθέτουσες αρχές να εκπληρώνουν τους 
στόχους τους, επιτρέποντας σε αυτές να 
χρησιμοποιούν δοκιμασμένες και 
ελεγμένες διαδικασίες για την παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέροντας
μια πιο αποδοτική από άποψη κόστους 
διαδικασία υποβολής προσφορών και 
διασφαλίζοντας ότι οι συμβάσεις πληρούν
άλλους στόχους πολιτικής, όπως η 
αειφορία ή η αγορά από μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης πράσινων 
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δημόσιων συμβάσεων ως εργαλείο για 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. el

Τροπολογία 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ειδικές παρατηρήσεις Συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων

Or. en

Τροπολογία 47
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η Μεταρρυθμιστική 
Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 αναγνωρίζει 
για πρώτη φορά το δικαίωμα της 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης 
στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (άρθρο 4, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)· 
υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έχει ήδη αναφερθεί σε 
αρκετές αποφάσεις στο δικαίωμα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει 
επισημάνει ότι «μια δημόσια αρχή μπορεί 
να εκπληρώνει τα καθήκοντα δημοσίου 
συμφέροντος τα οποία υπέχει με τα δικά 
της μέσα […] καθώς επίσης ότι μπορεί να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα αυτά σε 
συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές» (C-
324/07)· παραπέμπει, επιπλέον, στην 
απόφαση του τμήματος μείζονος 

6. υπενθυμίζει ότι η Μεταρρυθμιστική 
Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 αναγνωρίζει 
για πρώτη φορά το δικαίωμα της 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης 
στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (άρθρο 4, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)· 
υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έχει επισημάνει ότι «μια 
δημόσια αρχή μπορεί να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος τα 
οποία υπέχει με τα δικά της μέσα […] 
καθώς επίσης ότι μπορεί να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα αυτά σε συνεργασία με άλλες 
δημόσιες αρχές» (C-324/07)· παραπέμπει, 
επιπλέον, στην απόφαση του τμήματος 
μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου της 9ης Ιουνίου 2009 (C-
480/06), το οποίο σημείωσε 
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συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
της 9ης Ιουνίου 2009 (C-480/06), το οποίο 
σημείωσε συμπληρωματικά ότι «το 
κοινοτικό δίκαιο ουδόλως επιβάλλει στις 
δημόσιες αρχές ορισμένη νομική μορφή 
για την από κοινού εκπλήρωση των 
αποστολών τους δημόσιας υπηρεσίας»· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως και οι 
συνεργασίες κοινοτήτων και η εθνική 
συνεργασία, δεν υπάγονται στο δίκαιο περί 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

συμπληρωματικά ότι «το κοινοτικό δίκαιο 
ουδόλως επιβάλλει στις δημόσιες αρχές 
ορισμένη νομική μορφή για την από 
κοινού εκπλήρωση των αποστολών τους 
δημόσιας υπηρεσίας»· υπογραμμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι η 
συνεργασία δημοσίων οργανισμών δεν 
υπάγεται στο δίκαιο περί σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων μόνο υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες 
πληρούνταν σε κάθε υπόθεση που 
περιέχεται στις σχετικές αποφάσεις του· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως και οι 
συνεργασίες κοινοτήτων και η εθνική 
συνεργασία, δεν υπάγονται στο δίκαιο περί 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

Or. de

Τροπολογία 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- εφόσον πρόκειται για κοινή εκτέλεση 
δημόσιου καθήκοντος όλων των 
κοινοτήτων,

- εφόσον πρόκειται για εκτέλεση δημόσιου 
καθήκοντος όλων των κοινοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 49
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- εφόσον πρόκειται για κοινή εκτέλεση - εφόσον πρόκειται για κοινή εκτέλεση 
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δημόσιου καθήκοντος όλων των 
κοινοτήτων,

δημόσιου καθήκοντος όλων των 
κοινοτήτων, εάν επιτυγχάνονται με τον 
τρόπο αυτόν στόχοι δημοσίου 
συμφέροντος και η εκτέλεση του 
καθήκοντος αυτού καθίσταται δυνατή ή 
βελτιώνεται σημαντικά μόνο με τη 
συνεργασία, 

Or. de

Τροπολογία 50
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– εφόσον η κοινή εκτέλεση δημοσίου 
καθήκοντος όλων των συμμετεχόντων 
προϋποθέτει πραγματική συνεργασία υπό 
την έννοια της αμοιβαίας ανταλλαγής 
υπηρεσιών, 

Or. de

Τροπολογία 51
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– εφόσον η ανταλλαγή υπηρεσιών γίνεται 
δωρεάν,

Or. de

Τροπολογία 52
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η συνεργασία πρέπει να εξυπηρετεί 
μόνο την επιδίωξη στόχων δημοσίου 
συμφέροντος και η εκτέλεση του 
καθήκοντος από τους συμμετέχοντες 
πρέπει να καθίσταται δυνατή ή να 
διευκολύνεται σημαντικά μόνο με τη 
συνεργασία,

Or. de

Τροπολογία 53
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- και η δραστηριότητα επιτελείται βασικά 
για τις δημόσιες υπηρεσίες που 
συμμετέχουν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- και η δραστηριότητα επιτελείται βασικά 
για τις δημόσιες υπηρεσίες που 
συμμετέχουν·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 55
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στη
συνεργασία δεν αμείβονται· αυτό σημαίνει 
ότι μεταξύ των εταίρων του δημοσίου δεν 
θα πραγματοποιούνται μεταφορές 
κονδυλίων ως αποτέλεσμα της 
συνεργασίας και κυρίως ότι δεν θα 
προκύπτουν κέρδη· 

Or. de

Τροπολογία 56
Zuzana Roithová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα 
της ανάγκης αύξησης της 
αποτελεσματικότητας του τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων και ενίσχυσης του 
δημόσιου ελέγχου του, καθώς και του 
στόχου της αποτελεσματικής 
καταπολέμησης του προστατευτισμού και 
της διαφθοράς, να διεξάγει (και να 
δημοσιοποιεί σε μια ενιαία διαδικτυακή 
πύλη) συγκριτικές αναλύσεις των 
αποτελεσμάτων των δημόσιων 
συμβάσεων που τυγχάνουν οικονομικής
βοήθειας από την ΕΕ, εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως στους ακόλουθους δείκτες:
1. δημοσίευση των διαφορών των τιμών 
μεταξύ της τιμής που προκύπτει από την 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών και της τελικής τιμής όταν το 
έργο ανατίθεται (υπό τον όρο ότι η 
διαφορά υπερβαίνει το 5% της τιμής στην 
οποία ανατέθηκε η σύμβαση), 
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συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 
της ανώτατης και της κατώτατης 
προσφερόμενης τιμής στην εν λόγω 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών,
2. δημοσίευση συγκρίσιμων έργων σε 
άλλα κράτη μέλη (π.χ. το κόστος 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μήκους 
ενός χιλιομέτρου σε διάφορα κράτη 
μέλη),
3. δημοσίευση των πλήρων στοιχείων των 
ιδιοκτητών των εταιρειών στις οποίες 
ανατίθενται δημόσιες συμβάσεις· στην 
περίπτωση εταιρειών χαρτοφυλακίου, η 
εν λόγω δημοσίευση αφορά επίσης 
στοιχεία για τους ιδιοκτήτες της 
μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών 
εταιρειών,
4. δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με 
επαναλαμβανόμενους μειοδότες 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών και τους ιδιοκτήτες των εν 
λόγω εταιρειών·

Or. cs

Τροπολογία 57
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
διευκρινίσει ότι στη νομοθεσία για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων δεν 
υπόκειται κάθε δράση που αναλαμβάνουν 
οι δημόσιες αρχές. Εφόσον οι διατάξεις 
του ευρωπαϊκού δικαίου δεν απαιτούν τη 
δημιουργία αγοράς σε ένα συγκεκριμένο 
πεδίο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν κατά πόσον και σε ποιον 
βαθμό επιθυμούν τα ίδια να εκτελούν
δημόσια καθήκοντα·
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Or. en

Τροπολογία 58
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην εν λόγω 
απόφαση όχι μόνο έχουν άμεση εφαρμογή 
στη συνεργασία μεταξύ των τοπικών 
αρχών αλλά έχουν και γενική ισχύ, με 
αποτέλεσμα να μπορούν να εφαρμοστούν 
στη συνεργασία μεταξύ άλλων δημόσιων 
αναθετουσών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 59
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. επισημαίνει ότι η δυνατότητα 
συνεργασίας μεταξύ δημοσίων 
οργανισμών είναι περιορισμένη τόσο 
γεωγραφικά όσο και σε ό,τι αφορά τον 
αριθμό των προϋπολογισμών που αφορά 
η συνεργασία·

Or. de

Τροπολογία 60
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ε. επαναλαμβάνει ότι ο μη αμειβόμενος 
χαρακτήρας της ανταλλαγής αγαθών και 
υπηρεσιών πρέπει να ερμηνεύεται στενά 
προκειμένου να μην επιτρέπεται κανενός 
είδους μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των 
συμμετεχόντων, και κυρίως να μην
πραγματοποιούνται αντισταθμιστικές 
καταβολές και να μη δημιουργούνται 
κέρδη· διαπιστώνει ότι η συνεργασία 
μεταξύ τοπικών αρχών που δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί
σύναψης δημόσιων συμβάσεων πρέπει να 
παραμείνει περιορισμένη γεωγραφικά σε 
γειτονικούς δημόσιους οργανισμούς και 
αρχές και λειτουργικά στις 
δραστηριότητες που είναι απολύτως 
απαραίτητες για την εκτέλεση του κοινού 
καθήκοντος· 

Or. de

Τροπολογία 61
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα 
αυτόν, η νομολογία έχει αποκτήσει ήδη 
επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· χαιρετίζει τις πρόσφατες 
αποφάσεις του Δικαστηρίου στον τομέα 
αυτόν· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενημερώσουν ευρέως για 
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νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων 
και αναμένει ότι μελλοντικά δεν θα 
κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής 
στους εν λόγω τομείς·

τις νομικές συνέπειες αυτών των 
αποφάσεων και αναμένει ότι μελλοντικά 
δεν θα κινηθούν πλέον διαδικασίες 
προσφυγής στους εν λόγω τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 62
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή,
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα 
αυτόν, η νομολογία έχει αποκτήσει ήδη 
επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 
νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων 
και αναμένει ότι μελλοντικά δεν θα 
κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής 
στους εν λόγω τομείς·

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 
νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων· 
ακόμα, καλεί την Επιτροπή να ορίσει σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη και βάσει 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σαφή και γενικά δεσμευτικά 
κριτήρια για τη συνεργασία μεταξύ των 
τοπικών αρχών και τις εσωτερικές
αναθέσεις και να τα κοινοποιήσει με μία 
ανακοίνωση· 

Or. de

Τροπολογία 63
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα 
αυτόν, η νομολογία έχει αποκτήσει ήδη 
επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 
νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων 
και αναμένει ότι μελλοντικά δεν θα 
κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής 
στους εν λόγω τομείς·

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα 
αυτόν, η νομολογία έχει αποκτήσει ήδη 
επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 
νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων 
και αναμένει ότι μελλοντικά δεν θα 
κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής 
στους εν λόγω τομείς· ακόμη, επισημαίνει 
ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
διαπίστωσε επίσης στην απόφασή του ότι 
η έγκριση συμμετοχής ιδιωτικού 
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης που ανατίθεται χωρίς επίσημη 
διαδικασία ανάθεσης θα σήμαινε την 
τροποποίηση των βασικών όρων της 
σύμβασης και θα καθιστούσε απαραίτητη 
την πρόσκληση υποβολής προσφορών· 
διαπιστώνει ότι στον τομέα αυτόν η 
νομολογία προσφέρει ήδη αρκετά 
ερείσματα για δεσμευτικά κριτήρια 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ 
τοπικών αρχών που δεν υπάγεται στις 
οδηγίες περί σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και στις εσωτερικές 
αναθέσεις· καλεί την Επιτροπή να ορίσει 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη και βάσει 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σαφή και γενικά δεσμευτικά 
κριτήρια για τη συνεργασία μεταξύ 
τοπικών αρχών που δεν υπάγεται στις 
οδηγίες περί σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και στις εσωτερικές 
αναθέσεις και να τα κοινοποιήσει με μία 
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ανακοίνωση· 

Or. de

Τροπολογία 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα 
αυτόν, η νομολογία έχει αποκτήσει ήδη 
επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 
νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων 
και αναμένει ότι μελλοντικά δεν θα 
κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής 
στους εν λόγω τομείς·

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, οι κανόνες
στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ 
δημόσιων φορέων έχουν γνωρίσει 
σημαντικές εξελίξεις λόγω της νομολογίας 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενημερώσουν για τις νομικές 
συνέπειες αυτών των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι 
η παροχή της δυνατότητας εισόδου 
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ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, 
κατά την εν λόγω χρονική στιγμή, 
συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή 
της δυνατότητας αυτής εντός σύντομου 
διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα 
αυτόν, η νομολογία έχει αποκτήσει ήδη 
επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενημερώσουν για τις 
νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων 
και αναμένει ότι μελλοντικά δεν θα 
κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής 
στους εν λόγω τομείς·

ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας 
μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τη νομική 
υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν μεταβληθεί 
η φύση της δημόσιας κεφαλαιουχικής 
εταιρείας κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης αυτής μεταβάλλοντας 
κατά τον τρόπο αυτόν τον θεμελιώδη όρο 
της σύμβασης και καθιστώντας αναγκαία 
τη διεξαγωγή διαγωνισμού· διαπιστώνει 
ότι, οι κανόνες στον τομέα της 
συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων 
έχουν γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις λόγω 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενημερώσουν για τις νομικές συνέπειες 
αυτών των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 67
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
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δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών· θεωρεί 
ότι ο ορισμός της παραχώρησης 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών και το 
νομικό της πλαίσιο έχουν πλέον 
ολοκληρωθεί με τις οδηγίες του 2004 για 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τη 
συμπληρωματική νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι ο 
ορισμός της παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών και το νομικό της 
πλαίσιο έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις 
οδηγίες του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και καλεί την 
Επιτροπή να τις λαμβάνει δεόντως υπόψη 
μόνο αν η διαδικασία αξιολόγησης 
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σχετικά με τις παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών· θεωρεί 
ότι ο ορισμός της παραχώρησης 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών και το 
νομικό της πλαίσιο έχουν πλέον 
ολοκληρωθεί με τις οδηγίες του 2004 για 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τη 
συμπληρωματική νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

αποδεικνύει ότι απαιτείται νομικός 
ορισμός· θεωρεί ότι ο ορισμός της 
παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών έχει εξελιχθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
εντούτοις, περαιτέρω διευκρίνιση θα 
ήταν χρήσιμη·

Or. en

Τροπολογία 69
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί ιδιαίτερα έντονα
την προστιθέμενη αξία μιας πρότασης για 
νομική πράξη σχετικά με τις παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών· θεωρεί 
ότι ο ορισμός της παραχώρησης 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών και το 
νομικό της πλαίσιο έχουν πλέον 
ολοκληρωθεί με τις οδηγίες του 2004 για 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τη 
συμπληρωματική νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν 
υφίσταται νομοθετική ανάγκη για μια 
ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις 
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συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών· 

Or. de

Τροπολογία 70
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 71
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· αναμένει από την 
Επιτροπή να αποκομίσει διδάγματα από 
τυχόν αποτυχίες συμπράξεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 72
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
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υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· 
ωστόσο θα ήταν ευπρόσδεκτη η 
ανάπτυξη κανόνων δημοσίευσης για τις
προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών· 

Or. de

Τροπολογία 73
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και εκτιμά 
ότι οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να 
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σχετικά με τις παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών· 
θεωρεί ότι ο ορισμός της παραχώρησης 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών και το 
νομικό της πλαίσιο έχουν πλέον 
ολοκληρωθεί με τις οδηγίες του 2004 για 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τη
συμπληρωματική νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

αποτελέσουν αντικείμενο, με την ευκαιρία 
μιας μελλοντικής αναδιατύπωσης των 
οδηγιών περί σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ειδικής νομοθεσίας που θα
βασίζεται στον ορισμό και το νομικό τους 
καθεστώς όπως διευκρινίζονται στις 
οδηγίες του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και συμπληρώνονται από τη 
νομολογία του ΔΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχετική 
εκτίμηση επιπτώσεων· αναμένει από την 
Επιτροπή να αποκομίσει διδάγματα από 
τυχόν αποτυχίες συμπράξεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι 
στις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται 
αναλόγως υπόψη τόσο ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι 
μεγάλες διαφορές σχετικά με τη νομική 
κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου 
στην πράξη στα κράτη μέλη, και για τον 
λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη 
αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες 
του 2004 για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και τη συμπληρωματική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·
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Or. en

Τροπολογία 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. είναι της άποψης ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις αφορούν δημόσιους πόρους 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι 
διαφανείς και διαθέσιμες για δημόσιο 
έλεγχο· ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει το ζήτημα αυτό ούτως ώστε 
οι τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές να 
διαθέτουν ασφάλεια δικαίου προκειμένου 
να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν 
τους πολίτες τους για τις συμβατικές 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν·

Or. en

Τροπολογία 76
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι η ανάθεση των 
δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται υπό συνθήκες 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων 
των ενδιαφερομένων με τελικό κριτήριο 
τη σχέση τιμής απόδοσης του έργου, 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη 
προσφορά και όχι αποκλειστικά και μόνο 
η χαμηλότερη οικονομικά προσφορά·

Or. el
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Τροπολογία 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 – τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα

Or. en

Τροπολογία 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- η επιλογή του ιδιώτη εταίρου γίνεται 
μέσω δημόσιας διαδικασίας μετά από 
έλεγχο των οικονομικών, τεχνικών, 
επιχειρησιακών και διοικητικών 
απαιτήσεων, καθώς και των 
χαρακτηριστικών της προσφοράς όσον 
αφορά την υπηρεσία που θα προσφερθεί,

- η επιλογή του ιδιώτη εταίρου γίνεται 
μέσω διαφανούς διαδικασίας με εκ των 
προτέρων δημοσίευση της σύμβασης
μετά από έλεγχο των οικονομικών, 
τεχνικών, επιχειρησιακών και διοικητικών 
απαιτήσεων, καθώς και των 
χαρακτηριστικών της προσφοράς όσον 
αφορά την υπηρεσία που θα προσφερθεί,

Or. en

Τροπολογία 79
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επιμένει ότι κάθε πρόταση για 
νομική πράξη σχετικά με τις 
παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής 
υπηρεσιών θα δικαιολογούνταν μόνο για 
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τη διόρθωση τυχόν στρεβλώσεων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· ότι 
τέτοιες στρεβλώσεις δεν έχουν εντοπιστεί 
μέχρι σήμερα και ότι, κατά συνέπεια, μια 
νομική πράξη για παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών είναι 
περιττή εφόσον δεν θα αποσκοπεί σε 
αισθητή βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 80
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανακοίνωση της 19ης 
Νοεμβρίου 2009, να προτείνει μια πιο 
εξειδικευμένη προσέγγιση για τη χρήση 
των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν· εκτιμά, 
ωστόσο, ότι οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα μπορούν να προσφέρουν 
μια λύση κυρίως στην περίπτωση των 
μεγάλων έργων υποδομής, υπό τον όρο 
ότι τηρείται η ισορροπία μεταξύ του 
κόστους και της ποιότητας της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στους χρήστες, 
αφενός, και των κερδών εκμετάλλευσης 
που αποδίδονται στις επιχειρήσεις, 
αφετέρου· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει μελέτη σχετικά με το 
πραγματικό οικονομικό όφελος τέτοιου 
είδους συμπράξεων στους διάφορους 
τομείς, μακροπρόθεσμα, για τις δημόσιες 
τοπικές αρχές και τα κράτη μέλη·

Or. fr



AM\808736EL.doc 49/86 PE439.869v01-00

EL

Τροπολογία 81
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει ωστόσο ότι η πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση διαφώτισε 
περισσότερο τους τρόπους με τους 
οποίους χρηματοδοτούνται συχνά οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και επιμερίζονται οι
χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι· ζητεί από 
την Επιτροπή να αξιολογήσει δεόντως 
τους σχετικούς με τη δημιουργία 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα χρηματοπιστωτικούς κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολεοδομία/αστική ανάπτυξη

Or. en

Τροπολογία 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

11. αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
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για την υπόθεση C-451/08 και ελπίζει ότι 
θα διευκρινισθούν τα επίμαχα ερωτήματα 
στον τομέα της πολεοδομίας· επιβεβαιώνει 
την άποψη του γενικού εισαγγελέα του 
Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2009 για την υπόθεση αυτή: 
«Οι ευρείς και φιλόδοξοι στόχοι της 
οδηγίας, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την ερμηνεία της, δεν πρέπει 
εντούτοις να οδηγήσουν στο συμπέρασμα 
ότι, λόγω του σκοπού της εν λόγω 
νομοθετικής πράξεως, το πεδίο εφαρμογής 
της μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα» 
(αιτιολογική σκέψη 35). Διαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος να υπαχθεί στους 
κανόνες της οδηγίας κάθε πολεοδομική 
δραστηριότητα. «Πράγματι, εξ ορισμού, οι 
πράξεις που διέπουν τη δυνατότητα 
εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών 
μεταβάλλουν, καμιά φορά ουσιαστικά, την 
αξία των ακινήτων τα οποία αφορούν» 
(αιτιολογική σκέψη 36)·

για την υπόθεση C-451/08 και ελπίζει ότι 
θα διευκρινισθούν τα επίμαχα ερωτήματα 
στον τομέα της πολεοδομίας· υποστηρίζει 
ότι οι ευρείς και φιλόδοξοι στόχοι της 
οδηγίας, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την ερμηνεία της, δεν πρέπει 
εντούτοις να οδηγήσουν στο συμπέρασμα 
ότι, λόγω του σκοπού της εν λόγω 
νομοθετικής πράξεως, το πεδίο εφαρμογής 
της μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα. 
Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να 
υπαχθεί στους κανόνες της οδηγίας κάθε 
πολεοδομική δραστηριότητα. Πράγματι, εξ 
ορισμού, οι πράξεις που διέπουν τη 
δυνατότητα εκτελέσεως οικοδομικών 
εργασιών μεταβάλλουν, καμιά φορά 
ουσιαστικά, την αξία των ακινήτων τα 
οποία αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 84
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
για την υπόθεση C-451/08 και ελπίζει ότι 
θα διευκρινισθούν τα επίμαχα ερωτήματα 
στον τομέα της πολεοδομίας· επιβεβαιώνει 
την άποψη του γενικού εισαγγελέα του 
Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2009 για την υπόθεση αυτή: 
«Οι ευρείς και φιλόδοξοι στόχοι της 
οδηγίας, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την ερμηνεία της, δεν πρέπει 
εντούτοις να οδηγήσουν στο συμπέρασμα 
ότι, λόγω του σκοπού της εν λόγω 
νομοθετικής πράξεως, το πεδίο εφαρμογής 
της μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα» 

11. αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
για την υπόθεση C-451/08 και ελπίζει ότι 
θα διευκρινισθούν τα επίμαχα ερωτήματα 
στον τομέα της πολεοδομίας· θεωρεί ότι το 
δίκαιο των συμβάσεων εισέδυσε τα 
τελευταία χρόνια σε τομείς που δεν 
συγκαταλέγονται καταρχήν στις δημόσιες 
προμήθειες και συνιστά για τον λόγο 
αυτόν να δοθεί εκ νέου μεγαλύτερη 
έμφαση στο κριτήριο της προμήθειας 
κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
δικαίου των συμβάσεων· επιβεβαιώνει την 
άποψη του γενικού εισαγγελέα του 
Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου της 17ης 



AM\808736EL.doc 51/86 PE439.869v01-00

EL

(αιτιολογική σκέψη 35). Διαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος να υπαχθεί στους 
κανόνες της οδηγίας κάθε πολεοδομική 
δραστηριότητα. «Πράγματι, εξ ορισμού, οι 
πράξεις που διέπουν τη δυνατότητα 
εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών 
μεταβάλλουν, καμιά φορά ουσιαστικά, την 
αξία των ακινήτων τα οποία αφορούν» 
(αιτιολογική σκέψη 36)·

Νοεμβρίου 2009 για την υπόθεση αυτή: 
«Οι ευρείς και φιλόδοξοι στόχοι της 
οδηγίας, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την ερμηνεία της, δεν πρέπει 
εντούτοις να οδηγήσουν στο συμπέρασμα 
ότι, λόγω του σκοπού της εν λόγω 
νομοθετικής πράξεως, το πεδίο εφαρμογής 
της μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα» 
(αιτιολογική σκέψη 35). Διαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος να υπαχθεί στους 
κανόνες της οδηγίας κάθε πολεοδομική 
δραστηριότητα. «Πράγματι, εξ ορισμού, οι 
πράξεις που διέπουν τη δυνατότητα 
εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών 
μεταβάλλουν, καμιά φορά ουσιαστικά, την 
αξία των ακινήτων τα οποία αφορούν» 
(αιτιολογική σκέψη 36)·

Or. de

Τροπολογία 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συμβάσεις κάτω του ορίου

Or. en

Τροπολογία 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συντάχθηκε με την προσφυγή 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
κατά της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 

12. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συντάχθηκε με την προσφυγή 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
(Γερμανία κατά Επιτροπής) κατά της 
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1ης Αυγούστου 2006 «σχετικά με το 
κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη 
σύναψη συμβάσεων οι οποίες δεν 
καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από 
τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις» 
και αναμένει να εκδοθεί σύντομα 
απόφαση·

ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης 
Αυγούστου 2006 «σχετικά με το κοινοτικό 
δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύναψη 
συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή 
καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις» και αναμένει να 
εκδοθεί σύντομα απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις
12α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο των οδηγιών 
περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις 
πολύ μικρές, στις μικρές και στις μεσαίες 
επιχειρήσεις, ειδικά στο πλαίσιο του
ρόλου τους ως υπεργολάβων, και να 
εκτιμήσει σε περίπτωση μελλοντικής
αναθεώρησης των οδηγιών αν
απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για την 
ανάθεση των υπεργολαβιών ούτως ώστε
οι ΜΜΕ συγκεκριμένα, ως υπεργολάβοι
να μην τυγχάνουν χειρότερων όρων από 
τον κύριο ανάδοχο της δημόσιας 
σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 88
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο ευέλικτη όταν εξετάζει την
απαίτηση που διατυπώνεται στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ, άρθρο 9, παράγραφος 3, που 
ορίζει ότι «κανένα σχέδιο έργου και 
κανένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση 
συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών 
ή/και υπηρεσιών δεν μπορεί να 
κατατέμνεται προς αποφυγή της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας» 
προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή 
ΜΜΕ σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 89
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων προκειμένου να απαλλάξει 
τόσο τις τοπικές αυτοδιοικήσεις όσο και 
τις εταιρείες από την ανάλωση πολύ 
χρόνου και χρήματος για γραφειοκρατικά 
απλώς ζητήματα. Τονίζει ότι 
καθιστώντας τις διαδικασίες 
ευκολότερες, οι ΜΜΕ θα έχουν καλύτερη 
πρόσβαση και θα είναι σε θέση να 
συμμετέχουν με πιο ισότιμο και δίκαιο
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 90
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. θεωρεί ότι η υπεργολαβία είναι μια 
μορφή οργάνωσης της εργασίας 
κατάλληλη για τις ειδικευμένες πτυχές 
της εκτέλεσης εργασιών· τονίζει ότι οι 
συμβάσεις υπεργολαβίας πρέπει να 
τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους κύριους αναδόχους, 
ειδικά όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και 
την ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτόν θα 
ήταν σκόπιμο να καθιερωθεί μια 
συνδεόμενη ευθύνη μεταξύ αναδόχου και 
υπεργολάβου·

Or. en

Τροπολογία 91
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ε. υποστηρίζει τη συστηματική 
αποδοχή εναλλακτικών προσφορών (ή 
παραλλαγών)· επισημαίνει ότι οι όροι του 
διαγωνισμού, ιδιαίτερα η αποδοχή 
εναλλακτικών προσφορών, είναι καίριας 
σημασίας για την προώθηση και τη 
διάδοση καινοτόμων λύσεων· τονίζει ότι 
οι προδιαγραφές που αφορούν την 
απόδοση καθώς και οι λειτουργικές 
απαιτήσεις και η ρητή αποδοχή 
παραλλαγών παρέχουν στους 
προσφέροντες τη δυνατότητα να 
προτείνουν καινοτόμες λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 92
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12στ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν μια ενιαία διαδικτυακή 
πύλη η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις
πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, ένα πραγματικό
δίκτυο ενημέρωσης για τις προγενέστερες
προσκλήσεις υποβολής προσφορών· η 
τελευταία θα αποσκοπεί στην κατάρτιση, 
την ενημέρωση και τον προσανατολισμό 
των επιχειρήσεων προς τις αγορές καθώς 
και στην αποσαφήνιση του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου, ιδιαίτερα για τις 
ΜΜΕ (που δεν διαθέτουν γενικά πολλούς 
ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους
καταρτισμένους στην ορολογία και στις 
διαδικασίες που συνδέονται με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων)· ειδικές 
υπηρεσίες βοήθειας θα μπορούσαν επίσης 
να τις βοηθούν να αξιολογούν τις 
πραγματικές τους δυνατότητες σε ό,τι 
αφορά την αποτελεσματική εκπλήρωση 
των όρων της προσφοράς και, 
ενδεχομένως, να συμπληρώνουν τους 
φακέλους υποψηφιότητάς τους·

Or. fr

Τροπολογία 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις

Or. en
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Τροπολογία 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά 
στον τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση 
και την καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι 
πρέπει να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες 
διοικήσεις και να τους δοθεί η δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες·

Or. en

Τροπολογία 95
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
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απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά 
στον τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες·

Or. de

Τροπολογία 96
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις 
και να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και καλεί την Επιτροπή να 
επιβεβαιώσει ότι οι δημόσιες διοικήσεις 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
περιβαλλοντικά κριτήρια όπως η βιώσιμη 
διαχείριση, κοινωνικά κριτήρια όπως η 
καταβολή σχετικών αμοιβών και άλλα 
κριτήρια κατά την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κατευθυντήριες γραμμές ή 
άλλα μέσα πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
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την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

Or. de

Τροπολογία 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη 
έναν οδηγό για δημόσιες συμβάσεις με 
κοινωνική υπευθυνότητα· επικροτεί τη 
χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν επιδιώξεις και στόχους για 
την ενσωμάτωση κοινωνικών κριτηρίων 
στις δημόσιες συμβάσεις, με τη βοήθεια 
της εκπαίδευσης και εκστρατειών με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση· υποστηρίζει 
μια διαφανή διαδικασία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη κριτηρίων, στην οποία θα 
συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
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τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 98
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά 
στον τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη μέλη 
και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι· επισημαίνει 
ότι για να διασφαλιστεί η 
εφαρμοσιμότητα ειδικά στον τομέα των 
κοινωνικών κριτηρίων είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων κύκλων 
και ιδιαίτερα των εμπλεκομένων 
οικονομικών κλάδων·

Or. de

Τροπολογία 99
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει 
τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει 
ακόμη δημοσιεύσει πρακτικές οδηγίες για 
μια πιο δίκαιη κοινωνικά και πιο θετική 
για το περιβάλλον εφαρμογή των 
δημοσίων συμβάσεων· επικροτεί τη 
χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν στόχους και στρατηγικές για 
τη συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων 
στις δημόσιες συμβάσεις και, στο ίδιο 
πλαίσιο, στη διεξαγωγή εκπαίδευσης και 
εκστρατειών με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση· υποστηρίζει μια 
διαφανή διαδικασία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη κριτηρίων, στην οποία θα 
συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

Or. de

Τροπολογία 100
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
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προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη 
έναν οδηγό για δημόσιες συμβάσεις με 
κοινωνική υπευθυνότητα· επικροτεί τη 
χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 101
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, καθώς και την τόνωση του 
ανταγωνισμού, και επιβεβαιώνει ότι 
πρέπει να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες 
διοικήσεις και να τους δοθεί η δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
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για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή τακτικής εκπαίδευσης και 
εκστρατειών με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση· υποστηρίζει μια 
διαφανή διαδικασία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη κριτηρίων, στην οποία θα
συμπεριληφθούν τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον 
τομέα των κοινωνικών κριτηρίων·

Or. ro

Τροπολογία 102
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και
να τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί 
τη χορήγηση πρακτικής βοήθειας προς τις 
αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς 
για βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια διαδικασία 
υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον τομέα των 
κοινωνικών κριτηρίων·

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή 
απόδοση, το περιβάλλον και την 
καινοτομία, και επιβεβαιώνει ότι πρέπει οι 
δημόσιες διοικήσεις να δώσουν ιδιαίτερη 
έμφαση στο ζήτημα της συνεκτίμησης 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κριτηρίων κατά την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων· επικροτεί τη χορήγηση 
πρακτικής βοήθειας προς τις αρχές και 
άλλους δημόσιους οργανισμούς για 
βιώσιμες προμήθειες και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση· 
υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για 
την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια διαδικασία 
υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον τομέα των 
κοινωνικών κριτηρίων·

Or. el
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Τροπολογία 103
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποστηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη για την 
ενσωμάτωση κοινωνικών κριτηρίων στις 
δημόσιες συμβάσεις, με αφετηρία τα 
κριτήρια των συμβάσεων της ΔΟΕ, ιδίως 
των συμβάσεων αριθ. 87 και 98 για το 
δικαίωμα προσχώρησης σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις και το 
δικαίωμα σύναψης συλλογικών 
συμβάσεων, των συμβάσεων αριθ. 29 και 
105 για την απαγόρευση της 
καταναγκαστικής εργασίας, των 
συμβάσεων αριθ. 100 και 111 για την 
ισότητα της αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, της σύμβασης αριθ. 138 για 
την παιδική εργασία και της σύμβασης 
αριθ. 94 για τα κοινωνικά κριτήρια στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 104
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποστηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη για την 
ενσωμάτωση κοινωνικών κριτηρίων στις 
δημόσιες συμβάσεις και ότι οι βασικές 
κοινωνικές παράμετροι για τις δημόσιες 
συμβάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
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- Ισότητα των δύο φύλων, όπως
εξαγέλλεται στην ανακοίνωση της 
επιτροπής (COM(2007)424) για την 
καταπολέμηση των διαφορών στις 
αμοιβές των δύο φύλων,
- Κοινωνική συνοχή, και ιδίως 
ενσωμάτωση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως 
αναγνωρίζεται στις βασικές συμβάσεις 
της ΔΟΕ,
- Δίκαιες αμοιβές, σύμφωνα με τη γνώμη 
της επιτροπής για τη δίκαιη αμοιβή 
(COM(93)388) και τη συναφή με την 
αξιοπρεπή εργασία ατζέντα της ΔΟΕ,
- Σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων, 
όπως ορίζεται στη σύμβαση αριθ. 94 της 
ΔΟΕ, άρθρο 2, ενότητα 1(α)·

Or. en

Τροπολογία 105
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ταυτόχρονα τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας της πληθώρας 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών σημάτων, πράγμα που συμβαίνει 
ιδίως στους τομείς της καινοτομίας και 

14. Τονίζει ότι η χρήση εκ μέρους των 
κυβερνήσεων των ίδιων βιώσιμων 
κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για 
διάφορα σήματα θα διευκόλυνε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια των 
δημόσιων συμβάσεων· και συνιστά, ως εκ 
τούτου, τη δημιουργία βάσης δεδομένων, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
χρησιμοποίηση κριτηρίων, στα οποία 
βασίζονται τα εκάστοτε σχέδια 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας ή τα
σήματα, για τις κρατικές προμήθειες και 
προκειμένου να είναι σε θέση οι δημόσιες 
αρχές να επαληθεύουν την τήρηση των 
απαιτούμενων κριτηρίων. Ενθαρρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη 
διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκστρατειών 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τις 
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της έρευνας· τοπικές αρχές και τους υπεύθυνους 
λήψης πολιτικών αποφάσεων και με τη 
συμμετοχή άλλων ενδιαφερομένων 
μερών, ιδιαίτερα κοινωνικών ΜΚΟ που 
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 106
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ταυτόχρονα τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας της πληθώρας 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών σημάτων, πράγμα που συμβαίνει 
ιδίως στους τομείς της καινοτομίας και της 
έρευνας·

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν προκειμένου να διευκολυνθεί η 
χρήση τους στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων· αναμένει να συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη· αυτή η 
διαδικασία από τη βάση προς τα πάνω θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την 
πολύτιμη εμπειρία και γνώση που υπάρχει
συχνά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο· επισημαίνει ταυτόχρονα τις 
αρνητικές επιπτώσεις μιας 
κατακερματισμένης αγοράς εξαιτίας της 
πληθώρας περιφερειακών, εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων, πράγμα 
που συμβαίνει ιδίως στους τομείς της 
καινοτομίας και της έρευνας·

Or. en
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Τροπολογία 107
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε 
σήματα, για τις κρατικές προμήθειες· 
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
βαθμιαία πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο για την 
εναρμόνιση των σημάτων και των 
κριτηρίων που τα αφορούν· αναμένει να 
συμμετάσχουν πλήρως σε αυτό τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ταυτόχρονα τις 
αρνητικές επιπτώσεις μιας 
κατακερματισμένης αγοράς εξαιτίας της 
πληθώρας περιφερειακών, εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων, 
πράγμα που συμβαίνει ιδίως στους τομείς 
της καινοτομίας και της έρευνας·

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων για πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
που αφορούν περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά κριτήρια, η οποία θα καταστεί 
διαθέσιμη στις δημόσιες αρχές, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές θα 
διαθέτουν την κατάλληλη καθοδήγηση 
και μια σαφή δέσμη κανόνων όταν
καταρτίζουν προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών προκειμένου να επαληθεύεται 
εύκολα η συμμόρφωσή τους με το σχετικό 
πρότυπο·

Or. en

Τροπολογία 108
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 
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πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ταυτόχρονα τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας της πληθώρας 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών σημάτων, πράγμα που συμβαίνει 
ιδίως στους τομείς της καινοτομίας και της 
έρευνας· 

πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη και οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες· επισημαίνει 
ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις μιας 
κατακερματισμένης αγοράς εξαιτίας της 
πληθώρας περιφερειακών, εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων, πράγμα 
που συμβαίνει ιδίως στους τομείς της 
καινοτομίας και της έρευνας· 

Or. de

Τροπολογία 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε 
σήματα, για τις κρατικές προμήθειες· 
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ταυτόχρονα τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας της πληθώρας
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών σημάτων, πράγμα που συμβαίνει 
ιδίως στους τομείς της καινοτομίας και της 
έρευνας·

14. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
βαθμιαία πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο για την 
εναρμόνιση των σημάτων και των 
κριτηρίων που τα αφορούν· αναμένει να 
συμμετάσχουν πλήρως σε αυτό τα κράτη 
μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· 
επισημαίνει επίσης τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας των πολλών και 
διαφόρων περιφερειακών, εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων, πράγμα 
που συμβαίνει ιδίως στους τομείς της 
καινοτομίας και της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 110
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ταυτόχρονα τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας της πληθώρας 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών σημάτων, πράγμα που συμβαίνει 
ιδίως στους τομείς της καινοτομίας και της 
έρευνας· 

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση των κριτηρίων, 
στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, 
για τις κρατικές προμήθειες· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των 
σημάτων και των κριτηρίων που τα 
αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτό τα κράτη μέλη και οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι· επισημαίνει 
ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις μιας 
κατακερματισμένης αγοράς εξαιτίας της 
πληθώρας περιφερειακών, εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων, πράγμα 
που συμβαίνει ιδίως στους τομείς της 
καινοτομίας και της έρευνας· 

Or. de

Τροπολογία 111
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 - τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κοινωνικά υπεύθυνη ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων

Or. en

Τροπολογία 112
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 15. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
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στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη των κοινωνικών στόχων της ΕΕ 
και την προαγωγή της αειφόρου 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει την έλλειψη
σαφήνειας στον τομέα της κοινωνικά 
υπεύθυνης ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει εποικοδομητική βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι όταν τα κοινωνικά 
κριτήρια αφορούν κατά βάση τη 
διαδικασία παραγωγής, συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των απαιτούμενων κριτηρίων, και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει την ανάλογη 
βοήθεια στα σχέδια εξασφάλισης της 
βιωσιμότητας και να υποστηρίξει μέσα 
πιστοποίησης της αξιοπιστίας των 
αλυσίδων εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 113
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

15. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 
υλοποίηση των κοινωνικών στόχων της 
ΕΕ και την πρόοδο της αειφόρου 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει την έλλειψη 
σαφήνειας στον τομέα της κοινωνικά 
υπεύθυνης ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει βοήθεια στον τομέα αυτόν με τη 
μορφή εγχειριδίων και να δημοσιεύσει 
χωρίς καθυστέρηση έναν οδηγό σχετικά 
με τη συνεκτίμηση κοινωνικών 
παραμέτρων στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων· σε συνάρτηση με αυτό, 
παραπέμπει στην αλλαγή των όρων 
συνεπεία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης 
της Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· θεωρεί ότι το νέο νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ ενισχύει τη νομιμότητα 
της σύμβασης αριθ. 94 της ΔΟΕ σχετικά 
με τις ρήτρες εργασίας στις δημόσιες 
συμβάσεις και ότι τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επικυρώσει ακόμη τη σύμβαση θα 
πρέπει να κληθούν να το πράξουν·
επισημαίνει την εγγενή προβληματική ότι 
τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν κατά βάση 
τη διαδικασία παραγωγής, και γι’ αυτό 
συνήθως δεν διακρίνονται στο τελικό 
προϊόν και είναι δύσκολο να ελεγχθούν σε 
μια παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
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αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

Or. fr

Τροπολογία 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων και 
κριτηρίων «ποιότητας της εργασίας» 
υποστηρίζοντας τις δημόσιες αρχές στην 
ενσωμάτωση συναφών με την 
απασχόληση κοινωνικών παραμέτρων 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· θεωρεί ότι το νέο νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ ενισχύει τη νομιμότητα 
της σύμβασης αριθ. 94 της ΔΟΕ για τις 
ρήτρες εργασίας στις δημόσιες συμβάσεις 
και ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
επικυρώσει ακόμη τη σύμβαση θα πρέπει 
να ενθαρρυνθούν να το πράξουν·
επισημαίνει την εγγενή προβληματική ότι 
τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν κατά βάση 
τη διαδικασία παραγωγής, και γι’ αυτό 
συνήθως δεν διακρίνονται στο τελικό 
προϊόν και είναι δύσκολο να ελεγχθούν σε 
μια παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
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δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού· 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων στην ποιότητα των αγαθών 
και των υπηρεσιών καθώς και στην
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 115
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων και 
να θεσπίσει κριτήρια καλής εργασίας 
προκειμένου να υποστηρίξει τη 
συμπερίληψη παραμέτρων συναφών με
την απασχόληση κατά την ανάθεση 
συμβάσεων· σε συνάρτηση με αυτό, 
παραπέμπει στην αλλαγή των όρων 
συνεπεία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης 
της Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· διαπιστώνει ότι το νέο 
κοινοτικό νομικό πλαίσιο ενισχύει τη 
νομιμότητα της σύμβασης αριθ. 94 της 
ΔΟΕ για τις συνθήκες εργασίας στο 
πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων· 
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της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού· 

επισημαίνει την εγγενή προβληματική ότι 
τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν κατά βάση 
τη διαδικασία παραγωγής, και γι’ αυτό 
συνήθως δεν διακρίνονται στο τελικό 
προϊόν και είναι δύσκολο να ελεγχθούν σε 
μια παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού· 
καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα 
κράτη μέλη στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
διαδικασιών ανάθεσης στην ποιότητα 
των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 

Or. de

Τροπολογία 116
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων και 
κριτηρίων «ποιότητας της εργασίας» για 
την υποστήριξη των δημόσιων αρχών 
στην ενσωμάτωση συναφών με την 
απασχόληση κοινωνικών παραμέτρων 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· 
θεωρεί ότι το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
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Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

ενισχύει τη νομιμότητα της σύμβασης 
αριθ. 94 της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας
στις δημόσιες συμβάσεις και ότι τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει 
ακόμη τη σύμβαση θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να το πράξουν· καλεί την 
Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των διαδικασιών ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων στην ποιότητα των 
αγαθών και των υπηρεσιών καθώς και 
στην απασχόληση· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 117
Wim Van De Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
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τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή 
να προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 118
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα διασφάλισης της 
ανάληψης ευθύνης εκ μέρους της 
αναθέτουσας αρχής όχι μόνο για τους 
συμβεβλημένους προμηθευτές της αλλά 
και για τους υπεργολάβους που 
εμπλέκονται σε διάφορα επίπεδα·

Or. sv
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Τροπολογία 119
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού·

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας εναρμονισμένης βάσης 
δεδομένων με κριτήρια για το κάθε προϊόν· 
επισημαίνει τη δυσκολία και τις δαπάνες 
που συνεπάγεται για τις υπηρεσίες 
δημοσίων προμηθειών η επαλήθευση της 
τήρησης των κριτηρίων, και καλεί την 
Επιτροπή να προσφέρει την ανάλογη 
βοήθεια και να προωθήσει μέσα
πιστοποίησης της αξιοπιστίας των 
αλυσίδων εφοδιασμού·

Or. ro



PE439.869v01-00 78/86 AM\808736EL.doc

EL

Τροπολογία 120
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε 
συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην 
αλλαγή των όρων συνεπεία της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού· 

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας 
στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καλεί 
την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον 
τομέα αυτόν με τη μορφή μη δεσμευτικών 
νομικά εγχειριδίων· σε συνάρτηση με 
αυτό, παραπέμπει στην αλλαγή των όρων 
συνεπεία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης 
της Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει 
να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την 
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή 
προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
αφορούν κατά βάση τη διαδικασία 
παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν 
διακρίνονται στο τελικό προϊόν και είναι 
δύσκολο να ελεγχθούν σε μια 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και σε 
πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για 
τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον τομέα 
της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει 
τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων 
προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της 
αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού· 

Or. de
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Τροπολογία 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. Πρακτική συνδρομή: Βάση 
δεδομένων και εκπαίδευση
Συνιστά τη δημιουργία βάσης δεδομένων 
που θα ενημερώνεται τακτικά, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
χρησιμοποίηση των κριτηρίων, στα οποία 
βασίζονται τα εκάστοτε σήματα ή σχέδια 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας, για τις 
κρατικές προμήθειες και προκειμένου οι 
δημόσιες αρχές να είναι σε θέση να 
επαληθεύουν την τήρηση των 
απαιτούμενων κριτηρίων·
ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στη διεξαγωγή εκπαίδευσης και 
εκστρατειών με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών και 
των υπεύθυνων λήψης πολιτικών 
αποφάσεων καθώς και με τη συμμετοχή
άλλων ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα 
των παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 122
Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι το πρωτόκολλο για 
τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που 
επισυνάπτεται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτεί υψηλό επίπεδο ποιότητας, 
ασφάλειας και οικονομικής 
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προσιτότητας, ίση μεταχείριση και 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης και 
των δικαιωμάτων των χρηστών· 
επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
συνιστούν νομική κατηγορία της ΕΕ που 
παρέχει εξαίρεση στους κανόνες 
ανταγωνισμού για την αναλογική 
επιδίωξη θεμιτών στόχων γενικού 
συμφέροντος από ιδιωτικές επιχειρήσεις· 
αναγνωρίζει ότι εναπόκειται στις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
αποφασίσουν κατά πόσον παρέχουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες άμεσα μέσω της 
διοίκησής τους ή κατά πόσον 
εμπιστεύονται την υπηρεσία σε τρίτο 
μέρος (δημόσια ή ιδιωτική οντότητα). Σε 
περίπτωση που επιλέγεται τρίτο μέρος, θα 
ισχύουν γενικά οι κανόνες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει 
ενεργά τα κράτη μέλη για την 
ενσωμάτωση των κοινών αξιών της 
Ένωσης όσον αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος στον 
κανονισμό της για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 123
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. επαναλαμβάνει την προηγούμενη 
έκκλησή του προς την Επιτροπή, στην 
έκθεση Φεβρουαρίου 2009, για την 
παροχή ενός εγχειριδίου σχετικά με τις 
προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, το 
οποίο θα πρέπει να παραθέτει πρακτικά 
παραδείγματα επιμερισμού 
κινδύνου/οφέλους σύμφωνα με τις 
συνθήκες της αγοράς· θεωρεί, επιπλέον, 
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ότι πρέπει να παραχωρούνται
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στις εταιρείες που συμμετέχουν σε προ-
εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, γεγονός 
που θα ενίσχυε την κατανόηση μεταξύ 
των δημόσιων αρχών και θα ενθάρρυνε 
τους προμηθευτές να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες ανάθεσης προ-εμπορικών 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 124
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. χαιρετίζει την υπηρεσία βοήθειας 
«EMAS Helpdesk» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που παρέχει πρακτικές 
πληροφορίες και υποστήριξη σε εταιρείες 
και λοιπούς οργανισμούς για την 
αξιολόγηση, την αναφορά και τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής τους 
απόδοσης στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δημιουργία μιας ευρύτερης
διαδικτυακής πύλης που θα μπορούσε να 
προσφέρει πρακτικές συμβουλές και 
υποστήριξη σε όσους χρησιμοποιούν 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, 
ιδιαίτερα στους παράγοντες που 
συμμετέχουν σε περίπλοκες και 
συλλογικές διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 125
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ε (νέα)



PE439.869v01-00 82/86 AM\808736EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ε. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αγωνίζονται
για την πρόσβασή τους στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και ότι θα 
μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για 
την ανάπτυξη μιας «στρατηγικής ΜΜΕ»· 
ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εν λόγω 
στρατηγικής, καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν με τις αναθέτουσες αρχές 
για να ενθαρρύνουν τις δυνατότητες
υπεργολαβίας όπου αυτό ενδείκνυται, την 
ανάπτυξη και τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών, την αποφυγή υπέρμετρων
κανονιστικών διαδικασιών προεπιλογής, 
τη χρήση προτύπων στα έγγραφα 
υποβολής προσφορών προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές δεν 
χρειάζεται να ξεκινούν από μηδενική 
βάση καθώς και τη δημιουργία μιας 
κεντρικής ενημερωτικής πύλης για τις 
συμβάσεις· καλεί, επίσης, την Επιτροπή 
να εκτιμήσει τις πρωτοβουλίες των 
κρατών μελών στον εν λόγω τομέα και να 
ενθαρρύνει την ευρύτερη διάδοση του 
ευρωπαϊκού κώδικα βέλτιστων 
πρακτικών της πρωτοβουλίας Small 
Business Act (Πράξη για τις μικρές 
επιχειρήσεις)·

Or. en

Τροπολογία 126
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15στ. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν 
κριτήρια δίκαιου εμπορίου στις δημόσιες 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και 
στις πολιτικές αγορών τους βάσει του 
ορισμού του δίκαιου εμπορίου όπως 
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αναγνωρίζεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη της 6ης 
Ιουνίου 2006 και την πρόσφατη 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 5ης Μαΐου 2009· επαναλαμβάνει την 
προηγούμενη έκκλησή του προς την 
Επιτροπή για την προώθηση του 
τελευταίου μέσω, παραδείγματος χάριν, 
της κατάρτισης εποικοδομητικών 
κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα 
των προμηθειών δίκαιου εμπορίου· 
χαιρετίζει την ομόφωνη έγκριση της 
γνωμοδότησης της Επιτροπής των 
Περιφερειών της 11ης Φεβρουαρίου 2010 
για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική 
δίκαιου εμπορίου για τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 127
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ζ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ένα «Πρόγραμμα ανάπτυξης 
προμηθευτών» όπως έχει ήδη αναπτυχθεί 
σε ορισμένες χώρες· σημειώνει ότι ένα 
τέτοιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ 
προμηθευτών και αναθετουσών αρχών, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους φορείς να 
συνέρχονται στο αρχικό στάδιο μιας 
διαδικασίας αγοράς· τονίζει ότι ένας 
τέτοιος μηχανισμός είναι υψίστης
σημασίας για την τόνωση της 
καινοτομίας και τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 128
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15η. Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες 
μεταφοράς της οδηγίας «Υπηρεσίες» της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 στα επιμέρους
κράτη μέλη, κυρίως όσον αφορά την 
ιδιαιτερότητα των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος· 
επισημαίνει ότι ο τρόπος διεξαγωγής της 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στον 
τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα και, 
ως εκ τούτου, και στην παρεχόμενη
υπηρεσία των χρηστών λόγω του ότι πολύ 
συχνά παραβλέπονται τα κριτήρια 
ποιότητας· εκτιμά ότι οι οδηγίες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων δεν είναι 
προσαρμοσμένες στο πλαίσιο των 
συμβάσεων που αφορούν κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· ζητεί, 
συνεπώς, από την Επιτροπή να προτείνει 
το συντομότερο δυνατόν ειδική
νομοθεσία που θα πλαισιώνει τις 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15θ. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές για την πρόληψη των 
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διακρίσεων σε βάρος των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ ως αποτέλεσμα των διατάξεων που 
εισάγουν διακρίσεις και επιβάλλονται από 
ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη της 
συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις, όπως ο Καναδάς και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής·
καλεί κυρίως την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της επαναδιαπραγμάτευσης της 
συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις, 
να αποσπάσει από τα εν λόγω κράτη 
παράταση της προσφοράς τους για την 
κάλυψη του τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων που υπόκειται στη συμφωνία 
η οποία θα είναι ανάλογη της αξίας των 
συμβάσεων που προβλέπουν για τις ΜΜΕ 
τους, ή διαφορετικά, να επιβάλει την 
εισαγωγή μιας ρήτρας που θα επιτρέπει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προτιμά τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ για την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων, κατά τα πρότυπα
των μέτρων που εφαρμόζουν ήδη εδώ και 
πολύ καιρό τα συγκεκριμένα κράτη·

Or. fr

Τροπολογία 130
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15ι. αναγνωρίζει ότι η κατάρτιση και η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 
δημόσιων αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι υψίστης σημασίας 
προκειμένου να υπερκεραστούν ορισμένες 
πολυπλοκότητες του τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων· εντούτοις, ανησυχεί για το 
γεγονός ότι με τον περιορισμό των 
δημόσιων προϋπολογισμών, υπάρχει 
κίνδυνος να υπονομευθούν αυτές οι
πρωτοβουλίες· καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τους 
διαθέσιμους υφιστάμενους πόρους και 
μηχανισμούς, όπως οι αξιολογήσεις από 
ομοτίμους, που προβλέπονται στην 
οδηγία «Υπηρεσίες», να ενθαρρύνουν 
μικρές ομάδες ειδικών σε θέματα 
δημόσιων συμβάσεων από μια περιφέρεια 
να ελέγχουν τις δραστηριότητες μιας 
άλλης περιφέρειας της ΕΕ, γεγονός που 
θα μπορούσε να συμβάλει στην εδραίωση
εμπιστοσύνης και βέλτιστων πρακτικών 
στα διάφορα κράτη μέλη·

Or. en


