
AM\808736LV.doc PE439.869v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2009/2175(INI)

26.3.2010

GROZĪJUMI Nr.
1 - 130

Ziņojuma projekts
Heide Rühle
(PE438.5113v01-00)

par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu
(2009/2175(INI))



PE439.869v01-00 2/77 AM\808736LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

AM_Com_NonLegReport



AM\808736LV.doc 3/77 PE439.869v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu par 
valsts un privāto partnerību un Kopienas 
tiesību aktiem attiecībā uz publisko 
iepirkumu un koncesijām (COM(2005)28, 
galīgā redakcija, 30. maijs),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
8.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ziņojumu par sabiedrisko 
apspriešanos, kurā pārrunāja Zaļo 
grāmatu par valsts un privātā sektora 
partnerattiecībām un Kopienas tiesību 
aktu noteikumiem par valsts iepirkumu 
un koncesijām (SEC(2205) 629),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
8.c atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par 
valsts un privātā sektora 
partnerattiecībām un Kopienas tiesību 
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aktu noteikumiem par valsts iepirkumu 
un koncesijām (COM/2004/0327, galīgā 
redakcija),

Or. en

Grozījums Nr. 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
8.d atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas interpretējošo 
paziņojumu par koncesijām Kopienas 
tiesību aktos (2000/C1212/02),

Or. en

Grozījums Nr. 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
10.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Reģionu komitejas 
2010. gada 10. februāra atzinumu 
„Ilgtspējīgas attīstības veicināšana   
godīgās tirdzniecības un nevalstisku ar 
tirdzniecību saistītu ilgtspējas 
nodrošināšanas sistēmu nozīme” 
(RELEX-IV-026)

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
14.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā 2006. gada 6. jūlija 
rezolūciju par godīgu tirdzniecību un 
attīstību (2005/2245 (INI)),

Or. en

Grozījums Nr. 7
Barbara Weiler

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ekonomikas un finanšu tirgus 
krīzes rezultātā kļuvis skaidrs publisko 
iepirkumu nozīmīgums, bet valsts pārvalde 
savus pienākumus vispārējo interešu labā 
var izpildīt tikai tad, ja tai tiek nodrošināta 
nepieciešamā juridiskā noteiktība un 
process nav pārāk sarežģīts;

tā kā ekonomikas un finanšu tirgus krīzes 
rezultātā kļuvis skaidrs publisko iepirkumu 
nozīmīgums un tā kā krīze jau būtiski ir 
ietekmējusi vietējās pašvaldības, bet valsts 
pārvalde savus pienākumus vispārējo 
interešu labā var izpildīt tikai tad, ja tai tiek 
nodrošināta nepieciešamā juridiskā 
noteiktība un process nav pārāk sarežģīts;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā publiskā iepirkuma procedūra 
kalpo tam, lai nodrošinātu valsts līdzekļu 
ekonomisku izlietojumu un 



PE439.869v01-00 6/77 AM\808736LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

ieinteresētajiem uzņēmumiem piedāvātu 
iespēju godīgos tirgus konkurences 
apstākļos saņemt valsts pasūtījumus;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā jānodrošina iespēja privātiem 
uzņēmumiem iegūt valsts pasūtījumus un 
jāveido godīgāka konkurence valsts 
pasūtījumu jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
B.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b tā kā publiskā iepirkuma regulējuma 
svarīgs mērķis ir nodrošināt valsts 
nodokļu maksātāju līdzekļu iespējami 
ekonomiskāku izlietojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ar Lisabonas līgumu Eiropas 
Savienības primārajos tiesību aktos pirmo 
reizi atzītas reģionālo un vietējo teritoriālo 
apvienību pašpārvaldes tiesības, akcentēts 
subsidiaritātes princips un prasījuma 
tiesības piešķirtas ne tikai valstu 
parlamentiem, bet arī reģionu padomēm,

tā kā ar Lisabonas līgumu Eiropas 
Savienības primārajos tiesību aktos pirmo 
reizi atzītas reģionālo un vietējo teritoriālo 
apvienību pašpārvaldes tiesības, akcentēts 
subsidiaritātes princips un prasījuma 
tiesības piešķirtas ne tikai valstu 
parlamentiem, bet arī reģionu komitejām,

Or. de

Grozījums Nr. 12
Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ar Lisabonas līgumu Eiropas 
Savienības primārajos tiesību aktos pirmo 
reizi atzītas reģionālo un vietējo teritoriālo 
apvienību pašpārvaldes tiesības, akcentēts 
subsidiaritātes princips un prasījuma 
tiesības piešķirtas ne tikai valstu 
parlamentiem, bet arī reģionu padomēm,

C. tā kā Lisabonas līgums ietver sociālas 
tirgus ekonomikas jēdzienu un sociālo 
klauzulu, kas paredz, ka, nosakot un 
īstenojot visas politikas jomas, jāņem vērā 
sociālie jautājumi (augsta līmeņa 
nodarbinātības veicināšana, atbilstīga 
sociālā aizsardzība, cīņa pret sociālo 
atstumtību utt.),

Or. el

Grozījums Nr. 13
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā izskatīšanai Eiropas Kopienu 
tiesā ir iesniegts pārmērīgi daudz lietu par 
pārkāpumiem šajā jomā, kas norāda, ka 
daudzām dalībvalstīm ir grūti ievērot 
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direktīvu par publisko iepirkumu 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā protokols Nr. 26 par vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem pauž skaidru 
vēsti, cita starpā uzsverot valstu valdību, 
reģionu un vietējo pašvaldību ārkārtīgi 
lielo nozīmi un plašo rīcības brīvību, 
pilnvarojot veikt un organizējot vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus 
iespējami patiesāk īstenojot lietotāju 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
C.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.c tā kā Līgums par Eiropas Savienības 
darbību ietver sociālas tirgus ekonomikas 
jēdzienu, sociālo klauzulu, protokolā par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem 
noteiktas ES vispārējās vērtības, lai 
nodrošinātu Eiropas politikas virzienu 
attīstību atbilstīgi Eiropas pilsoņu 
cerībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
C.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.d tā kā Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) 94. konvencija 
paredz, ka vispārējas nozīmes publiskajos 
līgumos jāiekļauj klauzulas, kas 
nodrošina kolektīvo līgumu noteikumiem 
līdzvērtīgu taisnīgu atalgojumu un darba 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
C.e apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.e tā kā veiksmīgs iepirkumu tirgus 
nodrošina iekšējā tirgus veiksmīgu 
darbību un vienlaikus veicina pārrobežu 
konkurenci, sekmē inovācijas, veicina 
zema CO2 emisiju līmeņa ekonomikas 
attīstību un palielina valsts iestāžu 
vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – virsraksts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Vispārējas piezīmes Vispārējas piezīmes un ieteikumi

Or. en

Grozījums Nr. 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. nožēlo, ka līdz šim nav sasniegti mērķi, 
kurus bija paredzēts sasniegt, pārskatot 
2004. gada direktīvas par publisko 
iepirkumu, bet izsaka cerību, ka jaunākie 
EKT spriedumi palīdzēs noskaidrot 
aktuālos tiesiskos jautājumus un 
pārsūdzības procesu skaits samazināsies;

1. nožēlo, ka līdz šim nav sasniegti mērķi, 
kurus bija paredzēts sasniegt, pārskatot 
2004. gada direktīvas par publisko 
iepirkumu, jo īpaši attiecībā uz iepirkuma 
noteikumu vienkāršošanu un daudz 
lielākas juridiskās noteiktības radīšanu; 
bet izsaka cerību, ka jaunākie EKT 
spriedumi palīdzēs noskaidrot aktuālos 
tiesiskos jautājumus un pārsūdzības 
procesu skaits samazināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. nožēlo, ka līdz šim nav sasniegti mērķi, 
kurus bija paredzēts sasniegt, pārskatot 
2004. gada direktīvas par publisko 
iepirkumu, bet izsaka cerību, ka jaunākie 
EKT spriedumi palīdzēs noskaidrot 
aktuālos tiesiskos jautājumus un 
pārsūdzības procesu skaits samazināsies;

1. nožēlo, ka līdz šim nav sasniegti mērķi, 
kurus bija paredzēts sasniegt, pārskatot 
2004. gada direktīvas par publisko 
iepirkumu, bet izsaka cerību, ka jaunākie 
EKT spriedumi palīdzēs noskaidrot 
aktuālos tiesiskos jautājumus un 
pārsūdzības procesu skaits samazināsies; 
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aicina Komisiju, pārbaudot Eiropas 
tiesisko regulējumu, ņemt vērā un 
neatlaidīgi īstenot publiskā iepirkuma 
procedūras vienkāršošanas un 
nostiprināšanas mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas
nelielām pilsētām un kopienām, kā arī
maziem un vidējiem uzņēmumiem rada 
sarežģītas tiesiskas problēmas, kuras nav 
iespējams atrisināt bez papildu 
izdevumiem vai ārējām juridiskām 
konsultācijām; aicina Komisiju steidzami 
atrisināt minētās problēmas un tiesību 
sistēmas uzlabošanas iniciatīvas ietvaros 
pārbaudīt nesaistošo tiesību normu ietekmi, 
kā arī novērtēt šīs normas saistība ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu;

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, kā arī nelielām 
pilsētām un kopienām rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu 
saskaņošana, jo īpaši Eiropas Komisijas 
un Komisijas dienestu ierosinātās daudzās 
nesaistošās tiesību normas, kā arī Eiropas 
tiesu sniegtā interpretācija radījusi 
sarežģītu un nepārskatāmu tiesisko režīmu, 
kas nelielām pilsētām un kopienām, kā arī 
maziem un vidējiem uzņēmumiem rada 
sarežģītas tiesiskas problēmas, kuras nav 
iespējams atrisināt bez papildu 
izdevumiem vai ārējām juridiskām 
konsultācijām; aicina Komisiju steidzami 
atrisināt minētās problēmas un tiesību 
sistēmas uzlabošanas iniciatīvas ietvaros 
pārbaudīt nesaistošo tiesību normu ietekmi, 
kā arī novērtēt šīs normas saistība ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu;

2. nožēlo arī, ka pašreizējie noteikumi un 
īstenošanas pasākumi, kā arī nesaistošās 
tiesību normas radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas 
nelielām pilsētām un kopienām, kā arī 
maziem un vidējiem uzņēmumiem rada 
sarežģītas tiesiskas problēmas, kuras nav 
iespējams atrisināt bez papildu 
izdevumiem vai ārējām juridiskām 
konsultācijām; aicina Komisiju steidzami 

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas valsts 
iestādēm, privātiem uzņēmumiem, kā arī 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniedzējiem rada sarežģītas tiesiskas 
problēmas, kuras nav iespējams atrisināt 
bez papildu izdevumiem vai ārējām 
juridiskām konsultācijām; aicina Komisiju 
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atrisināt minētās problēmas un tiesību 
sistēmas uzlabošanas iniciatīvas ietvaros 
pārbaudīt nesaistošo tiesību normu ietekmi, 
kā arī novērtēt šīs normas saistība ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu;

steidzami atrisināt minētās problēmas un 
tiesību sistēmas uzlabošanas iniciatīvas 
ietvaros pārbaudīt nesaistošo tiesību normu 
ietekmi, kā arī novērtēt šīs normas saistība 
ar subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

2. nožēlo arī, ka ES publiskā iepirkuma 
direktīvu nepilnīgā transponēšana valstu 
tiesību aktos, Eiropas, valstu un reģionāla 
mēroga tiesību aktu saskaņošana, jo īpaši 
Eiropas Komisijas un Komisijas dienestu 
ierosinātās daudzās nesaistošās tiesību 
normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

Or. en



PE439.869v01-00 14/77 AM\808736LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

2. nožēlo arī, ka jo īpaši Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu 
saskaņošana, kā arī Eiropas Komisijas un 
Komisijas dienestu ierosinātās daudzās 
nesaistošās tiesību normas, kā arī Eiropas 
un valstu tiesu sniegtā interpretācija 
radījusi sarežģītu un nepārskatāmu tiesisko 
režīmu, kas nelielām pilsētām un 
kopienām, kā arī maziem un vidējiem 
uzņēmumiem rada sarežģītas tiesiskas 
problēmas, kuras nav iespējams atrisināt 
bez papildu izdevumiem vai ārējām 
juridiskām konsultācijām; aicina Komisiju 
steidzami atrisināt minētās problēmas un 
tiesību sistēmas uzlabošanas iniciatīvas 
ietvaros pārbaudīt un būtiski ierobežot
nesaistošo tiesību normu ietekmi, kā arī 
novērtēt šīs normas saistība ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
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nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu un ņemt vērā 
2001. gada Baltajā grāmatā par Eiropas 
pārvaldību noteiktos piecus principus 
atklātību, līdzdalību, pārskatatbildību, 
efektivitāti un saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs 
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu;

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un 
reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, 
jo īpaši Eiropas Komisijas un Komisijas 
dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās 
tiesību normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā 
interpretācija radījusi sarežģītu un 
nepārskatāmu tiesisko režīmu, kas nelielām 
pilsētām un kopienām, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas 
tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams 
atrisināt bez papildu izdevumiem vai 
ārējām juridiskām konsultācijām; aicina 
Komisiju steidzami atrisināt minētās 
problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas 
iniciatīvas ietvaros pārbaudīt nesaistošo 
tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs
normas saistība ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu un ņemt vērā 
2001. gada Baltajā grāmatā par Eiropas 
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pārvaldību noteiktos piecus principus 
atklātību, līdzdalību, pārskatatbildību, 
efektivitāti un saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka šīs attīstības rezultātā 
publiskā iepirkuma rīkotājiem bieži vien 
jādod priekšroka juridiskajai noteiktībai, 
nevis politiskajām vajadzībām un, ņemot 
vērā valsts budžeta ierobežojumus, bieži 
jāpiešķir līgums vai pakalpojums 
lētākajam nevis ekonomiski 
izdevīgākajam piedāvājumam; pauž 
bažas, ka šāda attieksme novājinās ES 
inovāciju bāzi un konkurētspēju pasaules 
līmenī; mudina Komisiju labot šo 
situāciju un izstrādāt stratēģiskus 
pasākumus, kas atbalstītu un pilnvarotu 
publisko iepirkumu rīkotājus piešķirt 
līgumus visekonomiskākajiem un 
augstvērtīgākajiem piedāvājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka ir labāk jākoordinē iniciatīvas 
Eiropas Savienības publisko iepirkumu 

3. norāda, ka ir labāk jākoordinē iniciatīvas 
Eiropas Savienības publisko iepirkumu 
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jomā, lai izvairītos no neatbilstības ar 
direktīvām par publiskajiem iepirkumiem 
un neradītu direktīvu lietotājiem juridiskas 
problēmas; tādēļ Parlaments mudina 
Eiropas Komisijā izveidot vienotu 
koordinēšanas sistēmu, tostarp vienotu 
interneta sistēmu, lai nodrošinātu tiesību 
sistēmas pārredzamību un padarītu to 
lietotājiem draudzīgu;

jomā, lai izvairītos no neatbilstības ar 
direktīvām par publiskajiem iepirkumiem 
un neradītu direktīvu lietotājiem juridiskas 
problēmas; tādēļ Parlaments mudina 
Eiropas Komisijā izveidot vienotu 
koordinēšanas sistēmu, ko vadītu Iekšējā 
tirgus un pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts, kas pārzina publisko 
iepirkumu, piedaloties pārējiem 
attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem; aicina 
izveidot vienotu interneta sistēmu, lai 
nodrošinātu tiesību sistēmas pārredzamību 
un padarītu to lietotājiem draudzīgu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka ir labāk jākoordinē iniciatīvas 
Eiropas Savienības publisko iepirkumu 
jomā, lai izvairītos no neatbilstības ar 
direktīvām par publiskajiem iepirkumiem 
un neradītu direktīvu lietotājiem juridiskas 
problēmas; tādēļ Parlaments mudina 
Eiropas Komisijā izveidot vienotu 
koordinēšanas sistēmu, tostarp vienotu 
interneta sistēmu, lai nodrošinātu tiesību 
sistēmas pārredzamību un padarītu to 
lietotājiem draudzīgu;

3. norāda, ka ir labāk jākoordinē iniciatīvas 
Eiropas Savienības publisko iepirkumu 
jomā, lai izvairītos no neatbilstības ar 
direktīvām par publiskajiem iepirkumiem 
un neradītu direktīvu lietotājiem juridiskas 
problēmas; tādēļ Parlaments mudina 
Eiropas Komisijā izveidot vienotu 
koordinēšanas sistēmu, tostarp vienotu 
interneta sistēmu, un nodrošināt regulāru 
informāciju līgumslēdzējām iestādēm, lai 
nodrošinātu tiesību sistēmas pārredzamību 
un padarītu to lietotājiem draudzīgu;

Or. ro

Grozījums Nr. 31
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina Komisiju labot šo situāciju un 
izstrādāt stratēģiskus pasākumus, lai 
atbalstītu un pilnvarotu līgumslēdzējas 
iestādes dot priekšroku ekonomiskā un 
kvalitātes ziņā visprogresīvākajiem 
piedāvājumiem, tādējādi iesaistoties 
Eiropas Savienības politikas mērķu, jo 
īpaši inovatīvas un sociāli un ekoloģiski 
atbildīgas izaugsmes mērķa  Eiropas 
stratēģijas 2020. gadam centrālā mērķa 
 īstenošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību;

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu, iesaistot sociālos 
partnerus, un pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību;

4. pauž neapmierinātību ar Padomdevēju 
komitejas publiskā iepirkuma jautājumos
sastāvu (ACPP) un darba rezultātu
nepietiekamo pārredzamību vai 
Padomdevēju komitejas publiskā 
iepirkuma atklātības jautājumos (CCO) 
nozīmi un kompetenci un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību; prasa 
atbilstīgi informēt Eiropas Parlamentu, 
sniedzot visu pieejamo informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību;

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu, iekļaujot 
arodbiedrības, un uzņēmēju, īpaši MVU,
pārstāvjus, gan pārredzamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību;

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas 
iekšējo padomdevēju grupu sastāva un 
darba rezultātu nepietiekamo 
pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko 
iepirkumu jautājumiem, un mudina 
Komisiju rūpēties gan par minētās 
komitejas, gan par jaunās komitejas valsts 
un privātā sektora partnerības jautājumos 
līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību, 
nodrošinot skaidrus kritērijus katra 
posma un procesa noslēguma rezultātiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju pārbaudīt Protokola 
Nr. 26 iekļaušanu pašreizējās 
pamatnostādnēs, jo īpaši ņemot vērā šā 
protokola 2. pantu, kurā noteikts, ka 
„līgumu noteikumi nekādā veidā 
neietekmē dalībvalstu kompetenci sniegt, 
pasūtīt un organizēt vispārējas nozīmes 
pakalpojumus, kam nav tautsaimnieciskas 
nozīmes”;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
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Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzskata, ka tā kā publiskie līgumi skar 
valsts finanses, tiem jābūt pārredzamiem 
un atklātiem sabiedrības kontrolei; aicina 
Komisiju skaidrības dēļ vietējām un citām 
valsts iestādēm nodrošināt tiesisko 
noteiktību, lai tās varētu informēt 
iedzīvotājus par savām līgumsaistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot 
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm; norāda, ka minēto 
direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par 
pāragru; attiecībā uz turpmāk veicamo
pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot 
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm un cieši 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu; 
uzskata, ka veicot pārskatīšanu jāņem vērā 
visa sistēma kopumā, arī nepieciešamība
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm; norāda, ka minēto 
direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par 
pāragru; attiecībā uz turpmāk veicamo 
pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību 
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

5. mudina Komisiju ņemot vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, veikt
direktīvas par publisko iepirkumu ex post 
novērtējumu; cer, ka pārskatīšanu veiks, 
piedaloties visām ieinteresētajām pusēm; 
norāda, ka minēto direktīvu pārskatīšanu 
šobrīd uzskata par pāragru; attiecībā uz 
turpmāk veicamo pārskatīšanu atbalsta arī 
nepieciešamību veikt valstu tiesību aktu, 
kuros transponēta Direktīva par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā analīzi, lai novērstu ar publisko 
iepirkumu saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot 
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm; norāda, ka minēto 
direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par 
pāragru; attiecībā uz turpmāk veicamo 
pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību 
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot 
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm; norāda, ka minēto 
direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par 
pāragru; attiecībā uz turpmāk veicamo 
pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību 
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
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jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs, aicina Komisiju publiskā 
iepirkuma jomā piemērot atbilstīgos 
Līguma noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm; norāda, ka minēto 
direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par 
pāragru; attiecībā uz turpmāk veicamo 
pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību 
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, izvērtējot
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
diskusijas par novērtējuma procesā 
gūtajiem secinājumiem veiks, piedaloties 
visām ieinteresētajām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot 
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm; norāda, ka minēto 
direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par 
pāragru; attiecībā uz turpmāk veicamo 
pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību 
pārskatīt Direktīvu par procedūru 
uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā, lai novērstu ar publisko iepirkumu 
saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā 
ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot 
direktīvas par publisko iepirkumu; cer, ka 
pārskatīšanu veiks, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm un cieši 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu; 
attiecībā uz turpmāk veicamo pārskatīšanu 
atbalsta nepieciešamību pārskatīt Direktīvu 
par procedūru uzlabošanu valsts līgumu 
piešķiršanas jomā, kā arī konkrēto tiesisko 
pamatu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām, lai novērstu ar publisko 
iepirkumu saistītu tiesību aktu vēl lielāku 
sadrumstalotību; uzskata, ka, lai 
saskaņotu tiesisko pamatu attiecībā uz 
publiskajiem līgumiem, ir vajadzīga 
pamatdirektīvu par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav 
novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka ir nepieciešams mudināt 
MVU (mazos un vidējos uzņēmumus) 
piedalīties publiskajos līgumos par trešo 
valstu iepirkumiem, un aicina Komisiju 
veikt efektīvus pasākumus, kas 
nodrošinātu, ka Eiropas Savienības 
uzņēmumi varētu patiešām piekļūt trešo 
valstu iepirkumiem;

Or. el
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Grozījums Nr. 44
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b norāda, ka ir svarīgi publiskā 
iepirkuma standarti, kas palīdzētu 
publiskā iepirkuma rīkotājiem īstenot 
savus mērķus, ļaujot izmantot jau 
izmēģinātus un pārbaudītus procesus 
produktu un pakalpojumu iepirkumos, 
piedāvājot ekonomiski daudz izdevīgāku 
konkursu procedūru un nodrošinot 
iepirkuma atbilstību citiem politiskajiem 
mērķiem, piemēram, ilgtspējības 
veicināšanai vai mazo uzņēmumu 
iesaistīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c aicina Komisiju izpētīt iespēju 
izmantot „zaļos” publiskos līgumus par 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanas 
līdzekli;

Or. el
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Grozījums Nr. 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – virsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Īpašas piezīmes Publiskā un privātā sadarbība

Or. en

Grozījums Nr. 47
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu, kas 
stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, pirmo 
reizi Eiropas Savienības primārajos tiesību 
aktos atzītas reģionālās un kopienu
pašpārvaldes tiesības (Līguma par Eiropas 
Savienību 4. panta 2. punkts); uzsver, ka 
Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) vairākos 
spriedumos skārusi kopienu pašpārvaldes 
tiesības un norādījusi, ka „valsts iestāde 
var veikt vispārējas nozīmes uzdevumus, 
liekot lietā pati savus līdzekļus vai 
sadarbībā ar citām valsts iestādēm” (C-
324/07); norāda uz EKT virspalātas 
2009. gada 9. jūnija spriedumu (C-480/06), 
kurā norādīts, ka Kopienas tiesību aktos 
nav noteikts īpašs tiesiskais statuss valsts 
iestādēm attiecībā uz tām uzticēto 
pienākumu kopīgo izpildi; uzskata, ka tādu 
valsts sektoru partnerībai kā kopienu 
apvienības un sadarbība vienas valsts 
robežās var piešķirt publiskā iepirkuma 
tiesības, ievērojot šādus kumulatīvus 
kritērijus:

6. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu, kas 
stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, pirmo 
reizi Eiropas Savienības primārajos tiesību 
aktos atzītas reģionālās un kopienu 
pašpārvaldes tiesības (Līguma par Eiropas 
Savienību 4. panta 2. punkts); uzsver, ka 
Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) norādījusi, 
ka „valsts iestāde var veikt vispārējas 
nozīmes uzdevumus, liekot lietā pati savus 
līdzekļus vai sadarbībā ar citām valsts 
iestādēm” (C-324/07); norāda uz EKT 
virspalātas 2009. gada 9. jūnija spriedumu 
(C-480/06), kurā norādīts, ka Kopienas 
tiesību aktos nav noteikts īpašs tiesiskais 
statuss valsts iestādēm attiecībā uz tām 
uzticēto pienākumu kopīgo izpildi; uzsver, 
ka EKT valsts iestāžu sadarbībai publiskā 
iepirkuma tiesības ir piešķīrusi tikai, 
pamatojoties uz noteiktajiem 
priekšnoteikumiem, kas jau bija iekļauti 
tās spriedumiem pamatā esošajos lietas 
apstākļos; uzskata, ka tādu valsts sektoru 
partnerībai kā kopienu apvienības un 
sadarbība vienas valsts robežās var piešķirt 
publiskā iepirkuma tiesības, ievērojot šādus 
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kumulatīvus kritērijus:

Or. de

Grozījums Nr. 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- kopīgi izpilda tādu sabiedrisku 
uzdevumu, kas attiecas uz visām 
kopienām,

- izpilda tādu sabiedrisku uzdevumu, kas 
attiecas uz visām kopienām,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- kopīgi izpilda tādu sabiedrisku 
uzdevumu, kas attiecas uz visām 
kopienām,

- kopīgi izpilda tādu sabiedrisku 
uzdevumu, kas attiecas uz visām 
kopienām, ja vien tiek īstenoti vispārējo 
interešu mērķi, un tikai šāda sadarbība 
nodrošina vai būtiski uzlabo attiecīgo 
uzdevumu veikšanu,

Or. de

Grozījums Nr. 50
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1.a ievilkums (jauns)



PE439.869v01-00 28/77 AM\808736LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- kopīga sabiedriska uzdevuma izpilde, ko 
veic visi dalībnieki savu dienesta 
pienākumu ietvaros nozīmē faktisku 
sadarbību, savstarpēji apmainoties 
pakalpojumiem,

Or. de

Grozījums Nr. 51
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1.b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pakalpojumu apmaiņa notiek bez 
atlīdzības,

Or. de

Grozījums Nr. 52
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1.c ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– šādai sadarbībai jākalpo vienīgi 
vispārējo interešu mērķu īstenošanai, un
vienīgi sadarbība nodrošina vai būtiski 
atvieglo dalībnieku uzdevumu izpildi,

Or. de
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Grozījums Nr. 53
Peter Simon

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- uzdevums paredzēts galvenokārt 
iesaistītajām valsts sektora iestādēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Peter Simon

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- uzdevums paredzēts galvenokārt 
iesaistītajām valsts sektora iestādēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 55
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pakalpojumi, ko veic sadarbojoties, tiek 
veikti bez atlīdzības, tas nozīmē arī, ka 
starp publiskajiem partneriem sadarbības 
ietvaros nenotiek nekādi finanšu 
darījumi, jo īpaši netiek gūta nekāda 
peļņa;

Or. de
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Grozījums Nr. 56
Zuzana Roithová

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju, ņemot vērā 
nepieciešamību palielināt publiskā 
iepirkuma efektivitāti un pastiprināt valsts 
kontroli šajā jomā un mērķi efektīvi 
cīnīties pret protekcionismu un korupciju, 
veikt (un publicēt to noteiktā interneta 
vietnē) ES finansiālo atbalstu saņēmušo 
publisko iepirkumu rezultātu analīzi, 
īpašu uzmanību veltot šādiem rādītājiem:
1. publicēta starpība starp konkurences 
apstākļos konkursa kārtībā radušos cenu 
un galīgo cenu pēc darbu pabeigšanas (ja 
šī atšķirība ir par 5 % lielāka nekā 
uzvarējušā piedāvājuma cena), publicēta 
arī šajā konkursā piedāvātā augstākā un 
zemākā cena,
2. publicēti citu dalībvalstu līdzvērtīgu 
projektu rezultāti (piemēram, 1 km 
automaģistrāles posma izbūves izmaksas 
dažādās dalībvalstīs),
3. publicēta pilnīga informācija par valsts 
līgumus saņēmušo uzņēmumu 
īpašniekiem, uzņēmējsabiedrību gadījumā 
šāda informācija jāpublicē arī par mātes 
un meitasuzņēmumu īpašniekiem,
4. publicēta informācija par atkārtotiem 
konkursu uzvarētājiem un šo uz ņēmumu 
īpašniekiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 57
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)



AM\808736LV.doc 31/77 PE439.869v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka Komisija ir noskaidrojusi, ka 
ne visi valsts iestāžu veiktie pasākumi 
atbilst publiskā iepirkuma likumam; 
kamēr Eiropas tiesību aktu noteikumi 
neprasa radīt tirgu attiecīgajā jomā, 
dalībvalstis varēs izlemt, vai un kādā mērā 
tās pašas vēlas pildīt publiskās funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
6.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c EKT secinājumi minētajā spriedumā 
attiecas ne vien uz vietējo pašvaldību 
sadarbību, bet ir vispārīgi, tāpēc tos var 
piemērot attiecībā uz citu publisko 
līgumslēdzēju sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
6.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.d norāda uz to, ka valsts iestāžu 
sadarbības iespēju ierobežo to 
ģeogrāfiskais stāvoklis, kā arī no šīs 
sadarbības atkarīgo budžetu skaits;

Or. de
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Grozījums Nr. 60
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
6.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.e atkārtoti uzsver, ka pakalpojumu 
apmaiņa bez atlīdzības ir jāsaprot 
konkrēti, nedrīkstētu notikt nekādi 
dalībnieku savstarpējie finanšu darījumi, 
jo īpaši tas attiecas uz kompensāciju 
maksājumiem un peļņu; konstatē, ka 
vietējo pašvaldību sadarbība ārpus 
publiskā iepirkuma procedūras 
ģeogrāfiskā ziņā jāattiecina tikai uz 
kaimiņos esošajām valsts iestādēm un 
organizācijām un funkciju ziņā  tikai 
uz tām funkcijām, kas noteikti 
nepieciešamas, lai pildītu kopējos 
uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 61
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
konstatē, ka tiesu praksē šajā jomā 
sasniegta pietiekama skaidrība; mudina 

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
atzinīgi vērtē Tiesas nesen pieņemtos 
spriedumus šajā jomā; tādēļ mudina 
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Komisiju un dalībvalstis informēt par šā 
sprieduma tiesiskajām sekām un cer, ka 
drīz šajā jomā vairs netiks ierosināti 
pārsūdzības procesi;

Komisiju un dalībvalstis sniegt izsmeļošu 
informāciju par šā sprieduma tiesiskajām 
sekām un cer, ka drīz šajā jomā vairs netiks 
ierosināti pārsūdzības procesi;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
konstatē, ka tiesu praksē šajā jomā 
sasniegta pietiekama skaidrība; mudina 
Komisiju un dalībvalstis informēt par šā 
sprieduma tiesiskajām sekām un cer, ka 
drīz šajā jomā vairs netiks ierosināti 
pārsūdzības procesi;

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
mudina Komisiju un dalībvalstis informēt 
par šā sprieduma tiesiskajām sekām; 
turklāt aicina Komisiju , sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm un 
pamatojoties uz EKT spriedumiem, 
noteikt skaidrus un vispārēji saistošus 
kritērijus vietējo pašvaldību sadarbībai un 
savstarpējo iepirkumu piešķiršanai, par 
tiem informējot paziņojumā;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
konstatē, ka tiesu praksē šajā jomā 
sasniegta pietiekama skaidrība; mudina 
Komisiju un dalībvalstis informēt par šā 
sprieduma tiesiskajām sekām un cer, ka 
drīz šajā jomā vairs netiks ierosināti 
pārsūdzības procesi;

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
mudina Komisiju un dalībvalstis informēt 
par šā sprieduma tiesiskajām sekām un cer, 
ka drīz šajā jomā vairs netiks ierosināti 
pārsūdzības procesi; turklāt norāda, ka 
EKT savā spriedumā ir konstatējusi, ka, 
pieļaujot privātā kapitāla līdzdalību 
neoficiālas iepirkuma piešķiršanas 
procedūras laikā, ir pieļautas būtiskas 
pasūtījuma piešķiršanas pamatnoteikumu 
izmaiņas, un šajā gadījumā būtu 
nepieciešams izsludināt konkursu; 
konstatē, ka tiesu prakse šajā jomā 
piedāvā pietiekamu pamatojumu, lai 
izstrādātu saistošus kritērijus vietējo 
pašvaldību sadarbībai ārpus publiskā 
iepirkuma procedūras un savstarpējo 
iepirkumu piešķiršanai; aicina Komisiju , 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un 
dalībvalstīm un pamatojoties uz EKT 
spriedumiem, noteikt skaidrus un 
vispārēji saistošus kritērijus vietējo 
pašvaldību sadarbībai un savstarpējo 
iepirkumu piešķiršanai, par tiem 
informējot paziņojumā;

Or. de

Grozījums Nr. 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
konstatē, ka tiesu praksē šajā jomā
sasniegta pietiekama skaidrība; mudina 
Komisiju un dalībvalstis informēt par šā 
sprieduma tiesiskajām sekām un cer, ka 
drīz šajā jomā vairs netiks ierosināti 
pārsūdzības procesi;

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv 
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
konstatē, ka, pateicoties EKT tiesu 
praksei, valsts iestāžu savstarpējās 
sadarbības noteikumu attīstība ir bijusi 
veiksmīga; un tāpēc mudina Komisiju un 
dalībvalstis informēt par šā sprieduma 
tiesiskajām sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskā 
iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv
konkrēta drīzas privatizēšanas iespēja; 
konstatē, ka tiesu praksē šajā jomā 
sasniegta pietiekama skaidrība; mudina 
Komisiju un dalībvalstis informēt par šā 
sprieduma tiesiskajām sekām un cer, ka 
drīz šajā jomā vairs netiks ierosināti 
pārsūdzības procesi;

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 
10. septembra spriedumā (C-573/07) 
nolēmusi, ka iespēju par iepriekš publiskas 
uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā 
privātiem investoriem var apsvērt attiecībā 
uz publiskā iepirkuma tiesībām un 
pienākumiem tikai tad, ja publiskas 
kapitālsabiedrības statuss ir mainījies 
periodā, kad publiskais līgums bija spēkā, 
tādējādi mainot līguma pamatnoteikumus 
un radot nepieciešamību pēc jauna 
konkursa; konstatē, ka, pateicoties EKT 
tiesu praksei, valsts iestāžu savstarpējās 
sadarbības noteikumu attīstība ir bijusi 
veiksmīga; un tāpēc mudina Komisiju un 
dalībvalstis informēt par šā sprieduma 
tiesiskajām sekām;
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Or. en

Grozījums Nr. 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphylli

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts – virsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Pakalpojumu koncesijas

Or. en

Grozījums Nr. 67
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt 
atsevišķu tiesību aktu attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām; uzskata, ka ar 
2004. gada direktīvām par publisko 
iepirkumu un papildinošajiem EKT 
spriedumiem sniegta pietiekama 
pakalpojumu koncesijas definīcija un 
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām; uzskata, ka ar 
2004. gada direktīvām par publisko 
iepirkumu un papildinošajiem EKT 
spriedumiem sniegta pietiekama 
pakalpojumu koncesijas definīcija un 
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ
apšauba nepieciešamību izstrādāt 
atsevišķu tiesību aktu attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām; uzskata, ka ar 
2004. gada direktīvām par publisko 
iepirkumu un papildinošajiem EKT 
spriedumiem sniegta pietiekama
pakalpojumu koncesijas definīcija un
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un aicina 
Komisiju pienācīgi ņemt tos vērā vienīgi 
tad, ja izvērtēšanas process pierāda, ka ir 
nepieciešama tiesiska definīcija; uzskata, 
ka ar 2004. gada direktīvām par publisko 
iepirkumu un papildinošajiem EKT 
spriedumiem sniegta pietiekami izvērsta
pakalpojumu koncesijas definīcija, tomēr 
turpmāka skaidrība būtu ļoti noderīga;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada 

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
spēcīgi apšauba nepieciešamību izstrādāt 
atsevišķu tiesību aktu attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām; uzskata, ka ar 
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direktīvām par publisko iepirkumu un 
papildinošajiem EKT spriedumiem sniegta 
pietiekama pakalpojumu koncesijas 
definīcija un nodrošinātas atbilstošās 
tiesību normas;

2004. gada direktīvām par publisko 
iepirkumu un papildinošajiem EKT 
spriedumiem sniegta pietiekama 
pakalpojumu koncesijas definīcija un 
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas un 
nav nepieciešams šo procesu regulēt ar 
Eiropas pakalpojumu koncesijas 
direktīvas palīdzību ;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada 
direktīvām par publisko iepirkumu un 
papildinošajiem EKT spriedumiem 
sniegta pietiekama pakalpojumu 
koncesijas definīcija un nodrošinātas 
atbilstošās tiesību normas;

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada 
direktīvām par publisko iepirkumu un 
papildinošajiem EKT spriedumiem sniegta 
pietiekama pakalpojumu koncesijas 
definīcija un nodrošinātas atbilstošās 
tiesību normas;

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; sagaida, ka Komisija ņems 
vērā valsts un privātā sektora partnerības 
kļūdas; uzsver, ka vērā jāņem gan procesa 
sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu sistēmu 
un tiesu prakses atšķirības attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām, un tādēļ apšauba 
nepieciešamību izstrādāt atsevišķu tiesību 
aktu attiecībā uz pakalpojumu koncesijām; 
uzskata, ka ar 2004. gada direktīvām par 
publisko iepirkumu un papildinošajiem 
EKT spriedumiem sniegta pietiekama 
pakalpojumu koncesijas definīcija un 
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada 
direktīvām par publisko iepirkumu un 
papildinošajiem EKT spriedumiem sniegta 
pietiekama pakalpojumu koncesijas 
definīcija un nodrošinātas atbilstošās 

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada 
direktīvām par publisko iepirkumu un 
papildinošajiem EKT spriedumiem sniegta 
pietiekama pakalpojumu koncesijas 
definīcija un nodrošinātas atbilstošās 
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tiesību normas; tiesību normas; tomēr būtu vēlams 
izstrādāt pakalpojumu koncesiju 
konkursu izsludināšanas noteikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ
apšauba nepieciešamību izstrādāt 
atsevišķu tiesību aktu attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām; uzskata, ka ar
2004. gada direktīvām par publisko 
iepirkumu un papildinošajiem EKT 
spriedumiem sniegta pietiekama 
pakalpojumu koncesijas definīcija un 
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un uzskata, 
ka turpmāk pārskatot direktīvas par 
publisko iepirkumu, pakalpojumu 
koncesijām jāpiemēro īpaši tiesību akti, 
pamatojoties uz definīciju un statusu, kas 
noteikts 2004. gada direktīvās par publisko 
iepirkumu un papildinošajos EKT 
spriedumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 
19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar 
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lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan 
procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā 
uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu 
tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada 
direktīvām par publisko iepirkumu un 
papildinošajiem EKT spriedumiem sniegta 
pietiekama pakalpojumu koncesijas 
definīcija un nodrošinātas atbilstošās 
tiesību normas;

lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; sagaida, ka Komisija ņems 
vērā valsts un privātā sektora partnerības 
kļūdas; uzsver, ka vērā jāņem gan procesa 
sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu sistēmu 
un tiesu prakses atšķirības attiecībā uz 
pakalpojumu koncesijām, un tādēļ apšauba 
nepieciešamību izstrādāt atsevišķu tiesību 
aktu attiecībā uz pakalpojumu koncesijām; 
uzskata, ka ar 2004. gada direktīvām par 
publisko iepirkumu un papildinošajiem 
EKT spriedumiem sniegta pietiekama 
pakalpojumu koncesijas definīcija un 
nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka tā kā publiskie līgumi skar 
valsts finanses, tiem jābūt pārredzamiem 
un atklātiem sabiedrības kontrolei; aicina 
Komisiju skaidrības dēļ vietējām un citām 
valsts iestādēm nodrošināt tiesisko 
noteiktību, lai tās varētu informēt 
iedzīvotājus par savām līgumsaistībām;;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b uzsver, ka publiskie līgumi jāpiešķir ar 
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pārredzamiem noteikumiem, ievērojot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
ieinteresētajām pusēm attiecībā uz 
projekta īstenošanas cenu, kā arī, ņemot 
vērā saistošus kritērijus, lai varētu 
izvēlēties labāko, nevis tikai un vienīgi 
finansiāli visizdevīgāko piedāvājumu;

Or. el

Grozījums Nr. 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – virsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Valsts un privātā sektora partnerība

Or. en

Grozījums Nr. 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- privāto akcionāru izvēle notiek atklātā
procedūrā pēc tam, kad pārbaudīta 
atbilstība finansiālajām, tehniskajām, 
operatīvajām un administratīvajām 
prasībām, kā arī piedāvājuma 
raksturiezīmes attiecībā uz sniedzamo 
pakalpojumu;

- privāto akcionāru izvēle notiek 
pārredzamā procedūrā, iepriekš publicējot 
līgumu, pēc tam, kad pārbaudīta atbilstība 
finansiālajām, tehniskajām, operatīvajām 
un administratīvajām prasībām, kā arī 
piedāvājuma raksturiezīmes attiecībā uz 
sniedzamo pakalpojumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a pieprasa, lai jebkura tiesību akta 
priekšlikuma attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām pamatotību attaisnotu tikai 
mērķis novērst iekšējā tirgus darbības 
kropļojumus; apgalvo, ka līdz šim šādi 
kropļojumi nav konstatēti un tāpēc nav 
nepieciešams tiesību akts par 
pakalpojumu koncesijām, ja tas nepiedāvā 
būtisku iekšējā tirgus darbības 
uzlabošanas mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b aicina Komisiju, ņemot vērā tās 
2009. gada 19. novembra paziņojumu, 
atbalstīt daudz niansētāku pieeju valsts un 
privātā sektora partnerību izmantošanai, 
ņemot arī vērā iespējamos sarežģījumus; 
tomēr uzskata, ka valsts un privātā 
sektora partnerības var būt labs 
risinājums, jo īpaši situācijās, kad jāveic 
lieli ar infrastruktūru saistīt projekti, 
ievērojot līdzsvaru starp lietotājiem 
piedāvāto pakalpojumu izmaksām un 
kvalitāti no vienas puses, un uzņēmuma 
ikgadējiem ienākumiem no otras puses; 
aicina Komisiju vadīt pētījumu par šādu 
dažādu nozaru partnerību faktisko 
ilgtermiņa ekonomisko labumu, ko gūst 
valsts iestādes un valstis;
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Or. fr

Grozījums Nr. 81
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
10.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.c. tomēr uzsver, ka pašreizējās 
finansiālās krīzes ir parādījušas jaunus 
valsts un privātā sektora partnerības 
izmantošanas veidus, bieži vien dalot 
finansējumu un arī finanšu riskus; prasa 
Komisijai pareizi novērtēt riskus, kas 
saistīti ar valsts un privātā sektora 
partnerības izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts – virsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Pilsētplānošana/Pilsētu attīstība

Or. en

Grozījums Nr. 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. ar lielu interesi gaida EKT spriedumu 
lietā C-451/08 un cer uz strīdīgo jautājumu 
noskaidrošanu pilsētplānošanas jomā; 
apstiprina Eiropas Kopienu Tiesas 
ģenerāladvokāta 2009. gada 17. novembrī 
izteikto viedokli šajā lietā: „Tomēr
direktīvas plašie un ambiciozie mērķi –
kuri ir jāņem vērā, interpretējot direktīvu, –
nevar būt par pamatu, lai, balstoties uz šīs 
tiesību normas tekstu, uzskatītu, ka 
direktīva ir piemērojama neierobežotā 
veidā. (35. punkts). Pretējā gadījumā rodas 
risks, ka direktīvas noteikumi ir jāpiemēro 
visām pilsētplānošanu reglamentējošām 
darbībām: kas faktiski pēc definīcijas ir 
pasākumi, ar kuriem tiek regulēta iespēja 
veikt būvju būvniecību un ar kuriem var 
pat būtiski izmainīt to zemes gabalu 
vērtību, uz kuriem tie attiecas (36. 
punkts).”;

11. ar lielu interesi gaida EKT spriedumu 
lietā C-451/08 un cer uz strīdīgo jautājumu 
noskaidrošanu pilsētplānošanas jomā; 
uzskata, ka direktīvas plašie un ambiciozie 
mērķi – kuri ir jāņem vērā, interpretējot 
direktīvu, – nevar būt par pamatu, lai, 
balstoties uz šīs tiesību normas tekstu, 
uzskatītu, ka direktīva ir piemērojama 
neierobežotā veidā. Pretējā gadījumā rodas 
risks, ka direktīvas noteikumi ir jāpiemēro 
visām pilsētplānošanu reglamentējošām 
darbībām: kas faktiski pēc definīcijas ir 
pasākumi, ar kuriem tiek regulēta iespēja 
veikt būvju būvniecību un ar kuriem var 
pat būtiski izmainīt to zemes gabalu 
vērtību, uz kuriem tie attiecas;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. ar lielu interesi gaida EKT spriedumu 
lietā C-451/08 un cer uz strīdīgo jautājumu 
noskaidrošanu pilsētplānošanas jomā; 
apstiprina Eiropas Kopienu Tiesas 
ģenerāladvokāta 2009. gada 17. novembrī 
izteikto viedokli šajā lietā: „Tomēr 
direktīvas plašie un ambiciozie mērķi –
kuri ir jāņem vērā, interpretējot direktīvu, –
nevar būt par pamatu, lai, balstoties uz šīs 
tiesību normas tekstu, uzskatītu, ka 
direktīva ir piemērojama neierobežotā 
veidā. (35. punkts). Pretējā gadījumā rodas 

11. ar lielu interesi gaida EKT spriedumu 
lietā C-451/08 un cer uz strīdīgo jautājumu 
noskaidrošanu pilsētplānošanas jomā; 
uzskata, ka pēdējos gados publiskā 
iepirkuma tiesiskais regulējums ir 
ietiecies tādās jomās, kas sākotnēji nebija 
attiecināmas uz publisko iepirkumu jomu, 
un tāpēc ierosina publiskajos iepirkumos 
atkal daudz stingrāk ievērot tiesību 
normas par līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu; apstiprina Eiropas Kopienu 
Tiesas ģenerāladvokāta 2009. gada 



PE439.869v01-00 46/77 AM\808736LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

risks, ka direktīvas noteikumi ir jāpiemēro 
visām pilsētplānošanu reglamentējošām 
darbībām: kas faktiski pēc definīcijas ir 
pasākumi, ar kuriem tiek regulēta iespēja 
veikt būvju būvniecību un ar kuriem var 
pat būtiski izmainīt to zemes gabalu 
vērtību, uz kuriem tie attiecas (36. 
punkts).”;

17. novembrī izteikto viedokli šajā lietā: 
„Tomēr direktīvas plašie un ambiciozie 
mērķi – kuri ir jāņem vērā, interpretējot 
direktīvu, – nevar būt par pamatu, lai, 
balstoties uz šīs tiesību normas tekstu, 
uzskatītu, ka direktīva ir piemērojama 
neierobežotā veidā. (35. punkts). Pretējā 
gadījumā rodas risks, ka direktīvas 
noteikumi ir jāpiemēro visām 
pilsētplānošanu reglamentējošām 
darbībām: kas faktiski pēc definīcijas ir 
pasākumi, ar kuriem tiek regulēta iespēja 
veikt būvju būvniecību un ar kuriem var 
pat būtiski izmainīt to zemes gabalu 
vērtību, uz kuriem tie attiecas (36. 
punkts).”;

Or. de

Grozījums Nr. 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – virsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Publiskais iepirkums aiz noteiktā sliekšņa

Or. en

Grozījums Nr. 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atgādina, ka Eiropas Parlaments 
pievienojas sūdzībai, ko EKT izvirzījusi 
pret Komisijas 2006. gada 1. augusta 

12. atgādina, ka Eiropas Parlaments 
pievienojas sūdzībai, ko Vācija EKT 
izvirzījusi pret Komisiju par Komisijas 
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skaidrojošo paziņojumu attiecībā uz 
Kopienas tiesību aktiem, kuri attiecas uz 
tādu publisko iepirkumu piešķiršanu, uz ko 
neattiecas vai tikai daļēji attiecas publisko 
iepirkumu direktīvas, un cer uz drīzu 
spriedumu šajā lietā;

2006. gada 1. augusta skaidrojošo 
paziņojumu attiecībā uz Kopienas tiesību 
aktiem, kuri attiecas uz tādu publisko 
iepirkumu piešķiršanu, uz ko neattiecas vai 
tikai daļēji attiecas publisko iepirkumu 
direktīvas, un cer uz drīzu spriedumu šajā 
lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi
12.a pieprasa Komisijai izvērtēt direktīvas 
par publiskajiem iepirkumiem ietekmi uz 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, jo īpaši izvērtējot to 
apakšuzņēmēju lomu, kā arī novērtēt, vai 
paredzamajā direktīvu pārskatīšanā nav 
jāiekļauj jauni noteikumi attiecībā uz 
apakšlīgumiem, lai MVU kā 
apakšuzņēmēji iegūtu tikpat izdevīgus 
noteikumus kā publiskā līguma galvenie 
līgumslēdzēji;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b aicina Komisiju rīkoties elastīgāk, 
īstenojot Direktīvas 2004/18/EK 9. panta 
3. daļā noteikto prasību, kas paredz, ka 
„nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu 
projektus vai noteiktu paredzamu piegāžu 
un/vai pakalpojumu apjoma iegādi, lai 
noslēgtu pēc būtības identiskus līgumus 
par šādām daļām vai kā citādi pielāgotu 
atsevišķus daudzumus un tādējādi 
izvairītos no šīs direktīvas piemērošanas”, 
lai arī MVU radītu iespēju piedalīties 
visos publiskajos iepirkumos;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c Aicina Komisiju vienkāršot publiskā 
iepirkuma procedūras, lai vietējām 
pašvaldībām un arī uzņēmumiem 
samazinātu milzīgo laika un naudas 
patēriņu, ko prasa administratīvu 
jautājumu kārtošana; uzsver, ka 
procedūru atvieglošana nodrošinās 
vienlīdzīgākus un godīgākus apstākļus 
MVU vieglākai piekļuvei dalībai šajās 
procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
12.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.d uzskata, ka apakšlīgumi ir īpašs 
darbu organizācijas veids, kas saistīts ar 
darbu izpildes konkrētiem aspektiem; 
uzsver, ka apakšlīgumu līgumslēdzējiem 
jāievēro visi galveno līgumslēdzējpušu 
noteikumi, īpaši attiecībā uz darba 
tiesībām un darba drošību; ņemot vērā šo 
viedokli, būtu ieteicams noteikt 
līgumslēdzēju un apakšuzņēmēju 
savstarpējo atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
12.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.e atbalsta sistemātisku alternatīvu 
piedāvājumu (vai variantu) pieļaušanu; 
atgādina, ka konkursu noteikumiem, jo 
īpaši attiecībā uz alternatīvu piedāvājumu 
pieļaušanu, ir būtiska nozīme inovatīvu 
risinājumu izplatīšanas veicināšanā; 
uzsver, ka nepieciešamās prasības 
attiecībā uz veiktspēju un funkcijām un 
skaidri noteikta dažādu variantu 
iespējamība sniedz konkursu dalībniekiem 
iespēju piedāvāt inovatīvus risinājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 92
Robert Rochefort

Rezolūcijas priekšlikums
12.f punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.f mudina dalībvalstis izveidot vienotu 
tīmekļa portālu, kas satur visu 
informāciju par publiskajiem līgumiem, 
un atvērt šo tīklu visiem izsludinātajiem 
konkursiem; tā mērķis būs apmācīt un 
informēt uzņēmumus par to, kā iegūt 
attiecīgos līgumus, un izskaidrot šajā 
saistībā piemērojamos tiesību aktus, jo 
īpaši attiecībā uz MVU (kam parasti nav 
milzīgi cilvēku un administratīvie resursi, 
kas labi pārzina publisko iepirkumu 
terminoloģiju un procedūras); speciālistu 
palīdzības dienests arī varētu iesaistīties 
un konsultēt jautājumos par atbilstību 
konkursa noteikumiem, un atbilstības 
gadījumā palīdzēt aizpildīt pieteikumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – virsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

„Zaļais” iepirkums

Or. en

Grozījums Nr. 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju 
un dalībvalstis veikt mācības un 
kampaņas izpratnes padziļināšanai; 
atbalsta pārredzamu procesu, iesaistot 
dalībvalstis kritēriju turpmākā 
izstrādāšanā; norāda, ka šāds process ir 
daudzsološs tieši sociālo kritēriju jomā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata un vides aizsardzības, 
energoefektivitātes un inovāciju jomā un 
uzsver, ka valsts pārvaldes iestādes 
jāiedrošina un jāsniedz tām iespēja 
publisko iepirkumu piešķiršanā izmantot 
ekoloģiskus, sociālus un citus kritērijus; 
atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, kas 
iestādēm un citām valsts institūcijām 
sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju 
un dalībvalstis veikt mācības un 
kampaņas izpratnes padziļināšanai; 
atbalsta pārredzamu procesu, iesaistot 
dalībvalstis kritēriju turpmākā 

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus un citus kritērijus; 
atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, kas 
iestādēm un citām valsts institūcijām
sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai;
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izstrādāšanā; norāda, ka šāds process ir 
daudzsološs tieši sociālo kritēriju jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un aicina Komisiju 
paskaidrot, ka valsts pārvaldes iestādes 
publisko iepirkumu piešķiršanā var
izmantot tādus ekoloģiskus kritērijus kā 
ilgtspējīga apsaimniekošana, tādus
sociālus kritērijus kā vienlīdzīga darba 
alga, kā arī citus kritērijus; aicina 
Komisiju izstrādāt vadlīnijas vai citu 
praktisku palīdzību, kas iestādēm un citām 
valsts institūcijām sniegtu pasūtījumu 
ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī mudina 
Komisiju un dalībvalstis veikt mācības un 
kampaņas izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; pauž nožēlu par to, ka Komisija 
vēl aizvien nav publicējusi Norādījumus 
par sociāli atbildīgu valsts iepirkumu;
atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, kas 
iestādēm un citām valsts institūcijām 
sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis noteikt uzdevumus un mērķus 
sociālo kritēriju integrācijai publiskajos 
līgumos, pastiprinot tos ar mācībām un 
kampaņām izpratnes padziļināšanai; 
atbalsta pārredzamu procesu, iesaistot 
dalībvalstis kritēriju turpmākā izstrādāšanā; 
norāda, ka šāds process ir daudzsološs tieši 
sociālo kritēriju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
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nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis un ieinteresētās puses veikt 
mācības un kampaņas izpratnes 
padziļināšanai; atbalsta pārredzamu 
procesu, iesaistot dalībvalstis kritēriju 
turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka tieši 
sociālo kritēriju jomā ir vēlams iesaistīt 
pirmkārt jau attiecīgo ekonomikas nozaru 
ieinteresētās puses, lai nodrošinātu 
praktisku īstenošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 99
Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; pauž nožēlu par to, ka Komisija 
vēl aizvien nav publicējusi Norādījumus 
par sociāli atbildīgu valsts iepirkumu;
atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, kas 
iestādēm un citām valsts institūcijām 
sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis noteikt uzdevumus un mērķus 
sociālo kritēriju integrācijai publiskajos 
līgumos un šajā saistībā veikt mācības un 
kampaņas izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

Or. de
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Grozījums Nr. 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; pauž nožēlu par to, ka Komisija 
vēl aizvien nav publicējusi Norādījumus 
par sociāli atbildīgu valsts iepirkumu;
atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, kas 
iestādēm un citām valsts institūcijām 
sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības, 
inovāciju un konkurētspējas veicināšanas 
jomā un uzsver, ka valsts pārvaldes 
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tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

iestādes jāiedrošina un jāsniedz tām iespēja 
publisko iepirkumu piešķiršanā izmantot 
ekoloģiskus, sociālus un citus kritērijus; 
atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, kas 
iestādēm un citām valsts institūcijām 
sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis regulāri veikt mācības un 
kampaņas izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
un vietējās pašvaldības kritēriju turpmākā 
izstrādāšanā; norāda, ka šāds process ir 
daudzsološs tieši sociālo kritēriju jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 102
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.  norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz 
tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus 
kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko 
nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un 
inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādēm publisko iepirkumu 
piešķiršanā īpaši jāuzsver ekoloģiski un 
sociāli kritēriji; atzinīgi vērtē praktisku 
palīdzību, kas iestādēm un citām valsts 
institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas 
nodrošināšanai, kā arī mudina Komisiju un 
dalībvalstis veikt mācības un kampaņas 
izpratnes padziļināšanai; atbalsta 
pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis 
kritēriju turpmākā izstrādāšanā; norāda, ka 
šāds process ir daudzsološs tieši sociālo 
kritēriju jomā;

Or. el
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Grozījums Nr. 103
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a. uzsver, ka Komisijai aktīvāk 
jāmudina dalībvalstis, piešķirot publiskos 
iepirkumus, integrēt sociālos kritērijus, 
atsaucoties uz Starptautiskās Darba 
organizācijas konvencijām, jo īpaši šādās 
konvencijās noteiktajiem kritērijiem: 
87. un 98. konvencijā par tiesībām 
iesaistīties arodbiedrībās un noslēgt 
kolektīvus līgumus, 29. un 
105. konvencijā  par piespiedu darba 
aizliegšanu, 100. un 111.  attiecībā uz 
vienādu samaksu par vienādu darbu un 
diskriminācijas aizliegšanu, 
138. Konvencijā  par bērnu darbu un 
94. Konvencijā  par sociālajiem 
kritērijiem attiecībā uz iepirkumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver, ka Komisijai aktīvāk 
jāmudina dalībvalstis, piešķirot publiskos 
iepirkumus, integrēt sociālos kritērijus un 
ka galvenie sociālie apsvērumi saistībā ar 
publisko iepirkumu ietver:
- dzimumu līdztiesību, kā noteikts 
Komisijas paziņojumā (COM (2007) 424) 
par vīriešu un sieviešu algas starpības 
samazināšanu,
- sociālo kohēziju, jo īpaši ievērojot 
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pamattiesību integrāciju, kā atzīts 
galvenajās Starptautiskās darba 
organizācijas konvencijās,
- vienlīdzīgas algas atbilstīgi Komisijas 
atzinumam (COM (93) 388) par 
vienlīdzīgām algām un SDO pienācīga 
darba programmai,
- kolektīvo darba līgumu ievērošana, kā 
noteikts SDO 94. konvencijas 2. panta 
1.a) daļā;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, 
ka šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis; vienlaikus norāda uz 
negatīvo ietekmi tirgus sadrumstalotībā, 
ko rada dažādie reģionālie, valsts, Eiropas 
un pasaules mēroga marķējumi, kurus jo 
īpaši izmanto inovāciju un pētniecības 
jomā;

14. uzsver, ka publisko iepirkumu 
procedūru pārredzamību ievērojami 
atvieglotu valdības izmantoti vienoti 
dažādu marķējumu ilgtspējības kritēriji; 
un tādēļ aicina izveidot datubāzi, lai 
kritērijus, kurus piemēro dažādām 
garantiju sistēmām vai marķējumiem, 
varētu izmantot arī publiskā iepirkuma 
procesā un publiskās iestādes varētu 
pārliecināties par atbilstību šo kritēriju 
prasībām; mudina Komisiju un 
dalībvalstis vietējām pašvaldībām un 
politisku lēmumu pieņēmējiem rīkot 
apmācības un informācijas veicināšanas 
kampaņas, iesaistot arī citas ieinteresētās 
puses, jo īpaši NVO, kas sniedz sociālus 
pakalpojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka 
šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis; vienlaikus norāda uz negatīvo 
ietekmi tirgus sadrumstalotībā, ko rada 
dažādie reģionālie, valsts, Eiropas un 
pasaules mēroga marķējumi, kurus jo īpaši 
izmanto inovāciju un pētniecības jomā;

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai, lai 
atvieglotu to izmantošanu publiskā 
iepirkuma procedūrās; cer, ka šajā procesā 
pilnīgi iesaistīsies arī dalībvalstis; veicot šīs 
pārmaiņas, jāņem vērā vietējā, reģionālā 
un valstu vērtīgā pieredze; vienlaikus 
norāda uz negatīvo ietekmi tirgus 
sadrumstalotībā, ko rada dažādie 
reģionālie, valsts, Eiropas un pasaules 
mēroga marķējumi, kurus jo īpaši izmanto 
inovāciju un pētniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī 
publiskā iepirkuma procesā; mudina 
Komisiju pakāpeniski ierosināt tādas 
iniciatīvas Eiropas, kā arī pasaules 
līmenī, kas nepieciešamas marķējumu un 
tiem piemērojamo kritēriju saskaņošanai; 
cer, ka šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 

14. rosina izveidot standartu datubāzi, 
iekļaujot tajā arī ekoloģiskos un sociālos 
kritērijus un padarītu tos pieejamus valsts 
iestādēm, nodrošinot konkursu rīkotājiem 
atbilstīgas vadlīnijas un skaidrus 
noteikumus, lai konkursu procedūrās 
viegli varētu pārliecināties par atbilstību 
attiecīgajiem standartiem;
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dalībvalstis; vienlaikus norāda uz 
negatīvo ietekmi tirgus sadrumstalotībā, 
ko rada dažādie reģionālie, valsts, Eiropas 
un pasaules mēroga marķējumi, kurus jo 
īpaši izmanto inovāciju un pētniecības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka 
šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis; vienlaikus norāda uz negatīvo 
ietekmi tirgus sadrumstalotībā, ko rada 
dažādie reģionālie, valsts, Eiropas un 
pasaules mēroga marķējumi, kurus jo īpaši 
izmanto inovāciju un pētniecības jomā;

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka 
šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis un ieinteresētās puses; 
vienlaikus norāda uz negatīvo ietekmi
tirgus sadrumstalotībā, ko rada dažādie 
reģionālie, valsts, Eiropas un pasaules 
mēroga marķējumi, kurus jo īpaši izmanto 
inovāciju un pētniecības jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī 
publiskā iepirkuma procesā; mudina
Komisiju pakāpeniski ierosināt tādas 
iniciatīvas Eiropas, kā arī pasaules līmenī, 
kas nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka 
šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis; vienlaikus norāda uz negatīvo 
ietekmi tirgus sadrumstalotībā, ko rada 
dažādie reģionālie, valsts, Eiropas un 
pasaules mēroga marķējumi, kurus jo īpaši 
izmanto inovāciju un pētniecības jomā;

14. rosina Komisiju pakāpeniski ierosināt 
tādas iniciatīvas Eiropas, kā arī pasaules 
līmenī, kas nepieciešamas marķējumu un 
tiem piemērojamo kritēriju saskaņošanai; 
cer, ka šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis un visas ieinteresētās puses; 
turklāt vienlaikus norāda uz negatīvo 
ietekmi tirgus sadrumstalotībā, ko rada 
dažādie mainīgie reģionālie, valsts, 
Eiropas un pasaules mēroga marķējumi, 
kurus jo īpaši izmanto inovāciju un 
pētniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka 
šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis; vienlaikus norāda uz negatīvo 
ietekmi tirgus sadrumstalotībā, ko rada 
dažādie reģionālie, valsts, Eiropas un 
pasaules mēroga marķējumi, kurus jo īpaši 
izmanto inovāciju un pētniecības jomā;

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, 
kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā 
iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas 
Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem 
piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka 
šajā procesā pilnīgi iesaistīsies arī 
dalībvalstis un ieinteresētās puses; 
vienlaikus norāda uz negatīvo ietekmi 
tirgus sadrumstalotībā, ko rada dažādie 
reģionālie, valsts, Eiropas un pasaules 
mēroga marķējumi, kurus jo īpaši izmanto 
inovāciju un pētniecības jomā;

Or. de
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Grozījums Nr. 111
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts – virsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums

Or. en

Grozījums Nr. 112
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

15. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir 
ārkārtīgi liela nozīme ES sociālo mērķu 
īstenošanā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā; norāda uz nepietiekamu 
skaidrību sociāli atbildīgo publisko 
iepirkumu jomā un mudina Komisiju šajā 
jomā sniegt konstruktīvu palīdzību, 
izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; šajā 
sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā arī 
Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka, ja sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tad galaproduktā tie nav 
konstatējami un globalizētās ražošanas, kā 
arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to kontrole 
ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli atbildīgo 
publisko iepirkumu jomā tiks izstrādāti 
precīzi un pārbaudāmi kritēriji, proti, tiks 
izveidota datubāze, kurā apkopoti produktu 
specifiskie kritēriji; norāda uz grūtībām un 
izmaksām, kas publisko iepirkumu 
iestādēm rodas, pārbaudot pieprasīto
kritēriju ievērošanu, un mudina Komisiju 
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sniegt atbilstošu palīdzību atbilstīgu 
garantijas sistēmu izveidošanā, kā arī 
atbalstīt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

15. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir 
ārkārtīgi liela nozīme ES sociālo mērķu 
īstenošanā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā; norāda uz nepietiekamu 
skaidrību sociāli atbildīgo publisko 
iepirkumu jomā un mudina Komisiju šajā 
jomā sniegt palīdzību, izstrādājot īpašas 
rokasgrāmatas un nekavējoties publicēt 
norādījumus par sociālo apsvērumu 
iekļaušanu publiskā iepirkuma 
procedūrās; šajā sakarā norāda uz 
Lisabonas līguma, kā arī Pamattiesību 
hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; uzskata, 
ka jaunais ES tiesiskais regulējums 
nostiprinās SDO 94. konvencijas likumību 
attiecībā uz darba klauzulām publiskajos 
līgumos un ka jāmudina tās dalībvalstis, 
kas vēl to nav izdarījušas, ratificēt šīs 
konvencijas; norāda uz problēmu, ka 
sociāli kritēriji attiecas uz ražošanas 
procesu, tādēļ galaproduktā tie nav 
konstatējami un globalizētās ražošanas, kā 
arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to kontrole 
ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli atbildīgo 
publisko iepirkumu jomā tiks izstrādāti 
precīzi un pārbaudāmi kritēriji, proti, tiks 
izveidota datubāze, kurā apkopoti produktu 
specifiskie kritēriji; norāda uz grūtībām un 
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izmaksām, kas publisko iepirkumu 
iestādēm rodas, pārbaudot kritēriju 
ievērošanu, un mudina Komisiju sniegt 
atbilstošu palīdzību, kā arī veicināt tādu 
pasākumu izstrādi, lai nodrošinātu piegādes 
ķēžu uzticamības sertificēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas 
un „darba kvalitātes” kritērijus, kas valsts 
iestādēm publiskajos līgumos palīdzētu 
iekļaut ar nodarbinātību saistītus sociālus 
apsvērumus; šajā sakarā norāda uz 
Lisabonas līguma, kā arī Pamattiesību 
hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; uzskata, 
ka jaunais ES tiesiskais regulējums 
nostiprinās SDO 94. konvencijas likumību 
attiecībā uz darba klauzulām publiskajos 
līgumos un ka jāmudina tās dalībvalstis, 
kas vēl to nav izdarījušas, ratificēt šīs 
konvencijas; norāda uz problēmu, ka 
sociāli kritēriji attiecas uz ražošanas 
procesu, tādēļ galaproduktā tie nav 
konstatējami un globalizētās ražošanas, kā 
arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to kontrole 
ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli atbildīgo 
publisko iepirkumu jomā tiks izstrādāti 
precīzi un pārbaudāmi kritēriji, proti, tiks 
izveidota datubāze, kurā apkopoti produktu 
specifiskie kritēriji; norāda uz grūtībām un 
izmaksām, kas publisko iepirkumu 
iestādēm rodas, pārbaudot kritēriju 
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ievērošanu, un mudina Komisiju sniegt 
atbilstošu palīdzību, kā arī veicināt tādu 
pasākumu izstrādi, lai nodrošinātu piegādes 
ķēžu uzticamības sertificēšanu; aicina 
Komisiju palīdzēt dalībvalstīm uzraudzīt 
un novērtēt publiskā iepirkuma procedūru 
ietekmi uz preču, pakalpojumu un 
nodarbinātības kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas 
un noteikt „laba darba” kritērijus, kas 
publiskajos līgumos palīdzētu iekļaut ar 
nodarbinātību saistītus sociālus 
apsvērumus; šajā sakarā norāda uz 
Lisabonas līguma, kā arī Pamattiesību 
hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; konstatē, 
ka jaunais ES tiesiskais regulējums 
nostiprinās SDO 94. konvencijas likumību 
attiecībā uz nodarbinātības noteikumiem 
publiskajos līgumos; norāda uz problēmu, 
ka sociāli kritēriji attiecas uz ražošanas 
procesu, tādēļ galaproduktā tie nav 
konstatējami un globalizētās ražošanas, kā 
arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to kontrole 
ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli atbildīgo 
publisko iepirkumu jomā tiks izstrādāti 
precīzi un pārbaudāmi kritēriji, proti, tiks 
izveidota datubāze, kurā apkopoti produktu 
specifiskie kritēriji; norāda uz grūtībām un 
izmaksām, kas publisko iepirkumu 
iestādēm rodas, pārbaudot kritēriju 
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ievērošanu, un mudina Komisiju sniegt 
atbilstošu palīdzību, kā arī veicināt tādu 
pasākumu izstrādi, lai nodrošinātu piegādes 
ķēžu uzticamības sertificēšanu; aicina 
Komisiju palīdzēt dalībvalstīm uzraudzīt 
un novērtēt publiskā iepirkuma procedūru 
ietekmi uz preču, pakalpojumu un 
nodarbinātības kvalitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, 
kā arī Pamattiesību hartas rezultātā
mainītiem pamatnoteikumiem un cer, ka
Komisija ņems vērā attiecīgos grozījumus; 
norāda uz problēmu, ka sociāli kritēriji 
attiecas uz ražošanas procesu, tādēļ 
galaproduktā tie nav konstatējami un 
globalizētās ražošanas, kā arī sarežģīto 
piegādes ķēžu dēļ to kontrole ir sarežģīta; 
cer, ka arī sociāli atbildīgo publisko 
iepirkumu jomā tiks izstrādāti precīzi un 
pārbaudāmi kritēriji, proti, tiks izveidota 
datubāze, kurā apkopoti produktu 
specifiskie kritēriji; norāda uz grūtībām un 
izmaksām, kas publisko iepirkumu 
iestādēm rodas, pārbaudot kritēriju 
ievērošanu, un mudina Komisiju sniegt 
atbilstošu palīdzību, kā arī veicināt tādu 
pasākumu izstrādi, lai nodrošinātu piegādes 
ķēžu uzticamības sertificēšanu;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas 
un „darba kvalitātes” kritērijus, kas 
palīdzētu valsts iestādēm publiskajos 
līgumos iekļaut ar nodarbinātību saistītus 
sociālus apsvērumus; uzskata, ka jaunais 
ES tiesiskais regulējums nostiprinās SDO 
94. konvencijas likumību attiecībā uz 
darba klauzulām publiskajos līgumos un 
ka jāmudina tās dalībvalstis, kas vēl to 
nav izdarījušas, ratificēt šīs konvencijas; 
aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm 
uzraudzīt un novērtēt publiskā iepirkuma 
procedūru ietekmi uz preču, pakalpojumu 
un nodarbinātības kvalitāti; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 



AM\808736LV.doc 67/77 PE439.869v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Wim Van De Camp

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un 
mudina Komisiju sniegt atbilstošu 
palīdzību, kā arī veicināt tādu pasākumu 
izstrādi, lai nodrošinātu piegādes ķēžu 
uzticamības sertificēšanu;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji;

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Anna Hedh

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu iepirkuma rīkotāja atbildību 
ne vien par līgumā noteiktajiem 
piegādātājiem, bet arī par visos līmeņos 
iesaistītajiem 
apakšuzņēmējiem/apakšpiegādātājiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 119
Rareş-Lucian Niculescu

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota saskaņota datubāze, 
kurā apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 120
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; 
šajā sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā 
arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību 
sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā 
un mudina Komisiju šajā jomā sniegt 
palīdzību, izstrādājot īpašas, juridiski 
nesaistošas rokasgrāmatas; šajā sakarā 
norāda uz Lisabonas līguma, kā arī 
Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija 
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problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz 
ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie 
nav konstatējami un globalizētās ražošanas, 
kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to 
kontrole ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli 
atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks 
izstrādāti precīzi un pārbaudāmi kritēriji, 
proti, tiks izveidota datubāze, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji; 
norāda uz grūtībām un izmaksām, kas 
publisko iepirkumu iestādēm rodas, 
pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina 
Komisiju sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī 
veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai 
nodrošinātu piegādes ķēžu uzticamības 
sertificēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b Praktiska palīdzība: datubāze un 
apmācība:
aicina izveidot regulāri atjaunojamu 
datubāzi, lai dažādu marķējumu vai 
ilgtspējības nodrošināšanas sistēmu 
kritērijus varētu izmantot publiskā 
iepirkuma procedūrās un publiskās 
iestādes varētu pārbaudīt atbilstību šo 
kritēriju prasībā;
mudina Komisiju un dalībvalstis vietējām 
pašvaldībām un politisku lēmumu 
pieņēmējiem rīkot apmācības un 
informācijas veicināšanas kampaņas, 
iesaistot arī citas ieinteresētās puses, jo 
īpaši sociālo pakalpojumu sniedzējus;
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Cornelis De Jong

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību pievienotajā protokolā 
Nr. 26 par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem noteiktas prasības, ka 
šiem pakalpojumiem jābūt augstvērtīgiem, 
drošiem un īstenojamiem, jānodrošina 
vienlīdzīga attieksme pret visiem 
lietotājiem visiem lietotājiem, jāveicina 
vispārēja piekļuve un lietotāju tiesību 
ievērošana; uzsver, ka vispārējas nozīmes 
pakalpojumi (VNP) ir ES juridiska 
kategorija, kas prasa pieļaut konkurences 
noteikumu izņēmumus attiecībā uz 
privātajiem uzņēmumiem, kas sniedz 
attiecīgus likumīgus vispārējas nozīmes 
pakalpojumus; uzskata, ka dalībvalstu 
publiskajām iestādēm jāizlemj, vai šos 
pakalpojumus piedāvāt tieši, ar savas 
administrācijas palīdzību vai uzticēt šo 
pakalpojumu nodrošināšanu trešajām 
pusēm (privātām vai valsts vienībām); 
izvēloties trešo pusi, tai piemēro publiskā 
iepirkuma noteikumus; uzsver, ka 
Komisijai aktīvi jāpalīdz dalībvalstīm 
savos publiskā iepirkuma regulējumos 
iekļaut Eiropas Savienības kopējās 
vērtības attiecībā uz vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c atkārtoti uzsver savu iepriekšējo, 
2009. gada februāra ziņojumu, kurā tas 
aicina Komisiju iesniegt Rokasgrāmatu 
par publisko iepirkumu 
pirmskomercializācijas posmā, kam 
jāsniedz praktiski piemēri par riska un 
ieguvumu sadali tirgus apstākļos; turklāt 
uzskata, ka uzņēmumiem, kas piedalās 
publiskā iepirkuma 
pirmskomercializācijas posmā, jāpiešķir 
intelektuālā īpašuma tiesības, tādējādi 
veicinot publisko iestāžu savstarpējo 
saprašanos un mudinot piegādātājus 
iesaistīties publiskā iepirkuma 
pirmskomercializācijas posma 
procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
15.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.d atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
Kopienas vides vadības un audita sistēmas 
(EMAS) palīdzības dienestu, kas sniedz 
praktisku informāciju un atbalstu 
uzņēmumiem un citām organizācijām, lai 
novērtēt, ziņotu un uzlabotu to vides 
veiktspēju publiskā iepirkuma 
procedūrās; aicina Komisiju apsvērt 
vispārīgāka tiešsaistes portāla 
izveidošanu, kas piedāvātu praktiskus 
padomus un atbalstu publiskā iepirkuma 



AM\808736LV.doc 73/77 PE439.869v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

procedūrā iesaistītajām pusēm, jo īpaši 
tiem dalībniekiem, kas iesaistīti 
sarežģītajās un uz sadarbību orientētajās 
publiskā iepirkuma procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
15.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.e norāda, ka MVU ir cīnījušies par 
iekļūšanu publiskā iepirkuma tirgos un ka 
daudz lielākas pūles ir jāvelta „MVU 
stratēģijas” izveidošanai; tādēļ šīs 
stratēģijas ietvaros aicina dalībvalstis 
sadarboties ar līgumslēdzējām iestādēm, 
lai atbilstīgās situācijās atbalstītu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanas iespējas, 
izstrādātu un izplatītu labāko praksi un 
metodes, izvairītos no pārāk 
preskriptīviem atbilstības noteikšanas 
procesiem, konkursa dokumentos 
izmantotu noteiktus standartus, lai 
piegādātājiem nebūtu jāsāk no „baltas 
lapas” un izveidotu centralizētu līgumu 
piedāvājumu portālu; aicina arī Komisiju 
apkopot dalībvalstu iniciatīvas šajā jomā 
un veicināt Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akta Labākās prakses 
kodeksa plašāku izplatību;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Heide Rühleur

Rezolūcijas priekšlikums
15.f punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.f aicina Komisiju mudināt valsts 
iestādes publisko iepirkumu konkursos un 
iepirkumu politikā izmantot godīgas 
tirdzniecības kritērijus, pamatojoties uz 
godīgas tirdzniecības definīciju, kas 
formulēta 2006. gada 6. jūnija Eiropas 
Parlamenta rezolūcijā par godīgu 
tirdzniecību un attīstību, kā arī uz 
Komisijas 2009. gada 5. maija 
paziņojumu; atkārtoti uzsver savu 
iepriekšējo aicinājumu Komisijai veicināt 
šādu praksi, piemēram, izstrādājot 
konstruktīvas godīgas tirdzniecības 
pamatnostādnes attiecībā uz publisko 
iepirkumu; atzinīgi vērtē 2010. gada 
11. februārī vienbalsīgi pieņemto Reģionu 
komitejas atzinumu, kurā aicināts izveidot 
vienotu Eiropas godīgas tirdzniecības 
stratēģiju vietējām un reģionu 
pašvaldībām;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
15.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.g mudina dalībvalstis atbalstīt jau 
dažās dalībvalstīs izstrādāto „Piegādātāju 
atbalsta programmu”; norāda, ka šādu 
instrumentu var izmantot, lai veicinātu 
piegādātāju un līgumslēdzēju savstarpējo 
dialogu, tādējādi veicinot dalībnieku 
saziņu jau iepirkuma procesa sākuma 
posmā; uzsver, ka šāds mehānisms būtiski 
veicinātu inovācijas un uzlabotu MVU 
piekļuvi publisko iepirkumu tirgum;

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Bernadette Vergnaud

Rezolūcijas priekšlikums
15.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.h Vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi
norāda uz 2006. gada 12. decembra 
Pakalpojumu direktīvas transponēšanas 
grūtībām vairākās dalībvalstīs, jo īpaši 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
jomā; uzsver, ka sociālo pakalpojumu 
jomā publisko iepirkumu konkursu 
metodes negatīvi ietekmē to kvalitāti un 
tādējādi ietekmē arī lietotājiem piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti, jo kvalitātes 
kritērijiem netiek pievērsta nopietna 
uzmanība; uzskata, ka direktīvas par 
publiskajiem iepirkumiem nepiedāvā 
atbilstīgu regulējumu vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu jomā; tādēļ aicina 
Komisiju iespējami drīzāk izvirzīt 
konkrētu tiesību aktu priekšlikumu 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Rezolūcijas priekšlikums
15.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.i aicina Komisiju ieguldīt lielākas 
pūles, lai novērstu PTO nolīgumu par 
valsts iepirkumu (GPA) attiecīgo 
līgumslēdzējpušu, piemēram, Kanādas un 
Amerikas Savienoto Valstu, uzspiesto 
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diskriminējošo pasākumu ietekmi uz 
Eiropas MVU diskrimināciju;
īpaši aicina Komisiju sarunās par 
nolīgumu par valsts iepirkumu 
nodrošināt, lai attiecīgās valstis atbilstīgi 
šā līguma noteikumiem paplašinātu savu 
publisko līgumu piedāvājumu tādā 
apjomā, kādā tās tos piedāvā saviem 
MVU, vai, piedāvāt alternatīvu 
risinājumu, ieviešot klauzulu, kas, 
piešķirot publiskos līgumus, ļautu Eiropas 
Savienībai dot priekšroku Eiropas 
Savienības MVU, izmantojot tādu pašu 
modeli, kādu jau izmanto šīs valstis;

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Malcolm Harbour

Rezolūcijas priekšlikums
15.j punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.j atzīst, ka apmācība un valsts iestāžu 
un Eiropas Komisijas savstarpējā 
pieredzes apmaiņa ir būtiska, lai 
pārvarētu zināmus sarežģījumus publiskā 
iepirkuma tirgū; tomēr pauž bažas, ka 
sakarā ar valsts budžeta apjoma 
samazināšanos, varētu mazināties šādu 
iniciatīvu skaits; tādēļ aicina dalībvalstis 
Komisiju izmantot tās rīcībā esošos 
resursus un mehānismus, piemēram, 
Pakalpojumu direktīvā paredzētos 
salīdzinošus pārskatus, lai atbalstītu 
nelielas kāda reģiona publiskā iepirkuma 
ekspertu grupas pārskatīt kāda cita ES 
reģiona darbību, tādējādi palīdzot radīt 
uzticamību un izplatīt labāko praksi 
dažādās dalībvalstīs;

Or. en
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