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Poprawka 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji
w sprawie partnerstw publiczno-
prywatnych i prawa wspólnotowego
w zakresie zamówień publicznych
i koncesji (COM/2005/0569 wersja 
ostateczna),

Or. en

Poprawka 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie
z konsultacji społecznych dotyczących 
zielonej księgi Komisji na temat 
partnerstw publiczno-prywatnych i prawa 
wspólnotowego w zakresie zamówień 
publicznych i koncesji – SEC(2205) 629,

Or. en

Poprawka 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 c (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zieloną księgę Komisji na 
temat partnerstw publiczno-prywatnych
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i prawa wspólnotowego w zakresie 
zamówień publicznych i koncesji 
(COM/2004/0327 wersja ostateczna),

Or. en

Poprawka 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 d (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat wyjaśniający 
Komisji w sprawie koncesji w prawie 
wspólnotowym (2000/C1212/02),

Or. en

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

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów z dnia 10 lutego 2010 r. 
w sprawie wkładu do zrównoważonego 
rozwoju: roli sprawiedliwego handlu i 
związanych z handlem pozarządowych 
systemów zapewniania zgodności ze 
zrównoważonym rozwojem (RELEX-IV-
026),

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

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
6 lipca 2006 r. w sprawie sprawiedliwego 
handlu i rozwoju (2005/2245 (INI)),

Or. en

Poprawka 7
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i finansowy uwydatnił istotne 
znaczenie ekonomiczne zamówień 
publicznych, że administracja publiczna 
tylko wtedy może prawidłowo spełniać 
swoje zadania w interesie ogółu, jeżeli 
korzysta z koniecznej pewności prawnej, 
a procedury nie są zbyt złożone,

A. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i finansowy uwydatnił istotne 
znaczenie ekonomiczne zamówień 
publicznych oraz że skutki kryzysu 
wywarły już widoczny wpływ na władze 
gminne, że administracja publiczna tylko 
wtedy może prawidłowo spełniać swoje 
zadania w interesie ogółu, jeżeli korzysta 
z koniecznej pewności prawnej, 
a procedury nie są zbyt złożone,

Or. de

Poprawka 8
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że prawo zamówień 
publicznych służy zapewnieniu 
ekonomicznego wykorzystania środków 
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publicznych oraz umożliwieniu 
zainteresowanym przedsiębiorstwom, 
w ramach konkurencji opartej o zasady 
rynkowe, otrzymania zamówień 
publicznych,

Or. de

Poprawka 9
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
prywatne muszą mieć możliwość 
pozyskiwania zamówień publicznych oraz 
że zamówienia publiczne powinny być 
udzielane w oparciu o zasady 
sprawiedliwej konkurencji,

Or. de

Poprawka 10
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że istotnym celem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych jest zapewnienie możliwie 
ekonomicznego wykorzystania przez 
państwo wpływów podatkowych,

Or. de
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Poprawka 11
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w traktacie 
z Lizbony po raz pierwszy uznano prawo 
władz regionalnych i lokalnych do 
samorządności w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej, wzmocniono zasadę 
pomocniczości i wprowadzono prawo do 
wniesienia powództwa nie tylko dla 
parlamentów krajowych, lecz także dla
Rady Regionów,

C. mając na uwadze, że w traktacie 
z Lizbony po raz pierwszy uznano prawo 
władz regionalnych i lokalnych do 
samorządności w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej, wzmocniono zasadę 
pomocniczości i wprowadzono prawo do 
wniesienia powództwa nie tylko dla 
parlamentów krajowych, lecz także dla
Komitetu Regionów,

Or. de

Poprawka 12
Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w traktacie
z Lizbony po raz pierwszy uznano prawo 
władz regionalnych i lokalnych do 
samorządności w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej, wzmocniono zasadę 
pomocniczości i wprowadzono prawo do 
wniesienia powództwa nie tylko dla 
parlamentów krajowych, lecz także dla 
Rady Regionów,

C. mając na uwadze, że traktat z Lizbony 
zawiera koncepcję społecznej gospodarki 
rynkowej oraz klauzulę społeczną, zgodnie
z którą kwestie społeczne (promowanie 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
odpowiednia ochrona socjalna, walka
z wykluczeniem społecznym itp.) muszą 
być uwzględnianie podczas tworzenia
i wdrażania wszystkich polityk;

Or. en

Poprawka 13
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że istnieje 
nieproporcjonalna ilość spraw 
dotyczących naruszeń w tym zakresie, 
kierowanych do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, co wskazuje na fakt, iż 
wiele państw członkowskich ma problemy
z przestrzeganiem przepisów dyrektyw
w sprawie zamówień publicznych, 

Or. en

Poprawka 14
Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że protokół nr 26
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym zawiera wyraźne przesłanie 
podkreślające między innymi zasadniczą 
rolę i dużą swobodę krajowych, 
regionalnych i lokalnych organów władzy
w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w sposób możliwie najlepiej 
zaspokajający potrzeby użytkowników;

Or. en

Poprawka 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zawiera koncepcję społecznej gospodarki 
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rynkowej, klauzulę społeczną oraz 
protokół w sprawie usług świadczonych
w interesie ogólnym określający wspólne 
wartości wyznawane w obrębie UE w celu 
zagwarantowania, że europejskie polityki 
są tworzone w sposób spełniający 
oczekiwania europejskich obywateli,

Or. en

Poprawka 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Punkt C d preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że konwencja MOP
nr 94 przewiduje, iż zamówienia publiczne 
zawierają klauzule gwarantujące 
sprawiedliwe wynagrodzenie i warunki 
pracy nie mniej korzystne niż te ustalone 
między innymi w układach zbiorowych,

Or. en

Poprawka 17
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt C e preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że sprawnie 
funkcjonujący rynek zamówień 
publicznych ma kluczowe znaczenie dla 
rynku wewnętrznego w kontekście 
zarówno zachęcania do konkurencji 
transgranicznej, stymulowania innowacji, 
promowania gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych, jak 
również przyczyniania się do uzyskiwania 
optymalnej wartości przez władze 
publiczne, 
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Uwagi ogólne Uwagi ogólne i zalecenia

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża ubolewanie, że cele, do których 
zmierzano przy przeglądzie dyrektyw
w sprawie zamówień publicznych
z 2004 r., nie zostały dotychczas 
osiągnięte; wyraża jednak nadzieję, że 
najnowsze orzeczenia ETS przyczynią się 
do doprecyzowania otwartych kwestii 
prawnych, a liczba postępowań 
odwoławczych się zmniejszy;

1. wyraża ubolewanie, że cele, do których 
zmierzano przy przeglądzie dyrektyw
w sprawie zamówień publicznych
z 2004 r., nie zostały dotychczas 
osiągnięte, w szczególności w zakresie 
uproszczenia zasad udzielania zamówień 
publicznych, jak również stworzenia 
większej pewności prawnej; wyraża jednak 
nadzieję, że najnowsze orzeczenia ETS 
przyczynią się do doprecyzowania 
otwartych kwestii prawnych, a liczba 
postępowań odwoławczych się zmniejszy;

Or. en

Poprawka 20
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 1 
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Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża ubolewanie, że cele, do których 
zmierzano przy przeglądzie dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych 
z 2004 r., nie zostały dotychczas 
osiągnięte; wyraża jednak nadzieję, że 
najnowsze orzeczenia ETS przyczynią się 
do doprecyzowania otwartych kwestii 
prawnych, a liczba postępowań 
odwoławczych się zmniejszy;

1. Wyraża ubolewanie, że cele, do których 
zmierzano przy przeglądzie dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych 
z 2004 r., nie zostały dotychczas 
osiągnięte; wyraża jednak nadzieję, że 
najnowsze orzeczenia ETS przyczynią się 
do doprecyzowania otwartych kwestii 
prawnych, a liczba postępowań 
odwoławczych się zmniejszy; wzywa 
Komisję do uwzględnienia i wyraźnego 
stosowania się w ramach poszczególnych 
przeglądów przepisów europejskich do 
celów obejmujących uproszczenie 
i usprawnienie procesu udzielania 
zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 21
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. Wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło, 
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji 
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami 
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia 
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 

2. Wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło, 
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji 
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przed 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 
a także przed mniejszymi miastami 
i gminami poważne problemy prawne, 
których nie są one już w stanie rozwiązać 
bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia 
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
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skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. de

Poprawka 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
istniejące przepisy w połączeniu ze 
środkami wykonawczymi i prawem 
miękkim doprowadziły do powstania 
złożonego i nieprzejrzystego reżimu 
prawnego, który stawia przede wszystkim 
przed mniejszymi miastami i gminami,
a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 23
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi
i średnimi przedsiębiorstwami poważne 
problemy prawne, których nie są one już
w stanie rozwiązać bez zwiększenia 
wydatków lub zewnętrznego doradztwa 
prawnego; wzywa Komisję do udzielenia 
wsparcia i zbadania w ramach inicjatywy 
na rzecz udoskonalenia prawodawstwa 
także skutków prawa miękkiego i do 
wydania opinii w ich sprawie w kontekście 
zasady pomocniczości i proporcjonalności;

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed instytucjami 
publicznymi, przedsiębiorstwami 
prywatnymi i podmiotami świadczącymi 
usługi w interesie ogólnym poważne 
problemy prawne, których nie są one już
w stanie rozwiązać bez zwiększenia 
wydatków lub zewnętrznego doradztwa 
prawnego; wzywa Komisję do udzielenia 
wsparcia i zbadania w ramach inicjatywy 
na rzecz udoskonalenia prawodawstwa 
także skutków prawa miękkiego i do 
wydania opinii w ich sprawie w kontekście 
zasady pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 24
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 

2. wyraża ponadto ubolewanie, że niepełne 
transponowanie przepisów unijnych 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych do prawa krajowego oraz 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
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przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

2. wyraża ponadto ubolewanie, że
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
poprzez liczne inicjatywy Komisji 
Europejskiej i służb Komisji w zakresie 
prawa miękkiego, a także przez wykładnię 
sądów europejskich i krajowych, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego, ograniczenia 
ich do najistotniejszych kwestii i do 
wydania opinii w ich sprawie w kontekście 
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zasady pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności oraz 
przy uwzględnieniu pięciu zasad 
określonych w białej księdze na temat 
zarządzania na szczeblu europejskim
z 2001 r. (otwartości, uczestnictwa, 
odpowiedzialności, skuteczności
i spójności);

Or. en
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Poprawka 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności;

2. wyraża ponadto ubolewanie, że 
współdziałanie prawa europejskiego, 
krajowego i regionalnego doprowadziło,
w szczególności poprzez liczne inicjatywy 
Komisji Europejskiej i służb Komisji
w zakresie prawa miękkiego, a także przez 
wykładnię sądów europejskich, do 
powstania złożonego i nieprzejrzystego 
reżimu prawnego, który stawia przede 
wszystkim przed mniejszymi miastami
i gminami, a także przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami poważne problemy 
prawne, których nie są one już w stanie 
rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub 
zewnętrznego doradztwa prawnego; 
wzywa Komisję do udzielenia wsparcia
i zbadania w ramach inicjatywy na rzecz 
udoskonalenia prawodawstwa także 
skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady 
pomocniczości i proporcjonalności oraz 
przy uwzględnieniu pięciu zasad 
określonych w białej księdze na temat 
zarządzania na szczeblu europejskim
z 2001 r. (otwartości, uczestnictwa, 
odpowiedzialności, skuteczności
i spójności);

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wskazuje, że w następstwie tych zmian 
instytucja udzielająca zamówienia musi 
często stawiać pewność prawną ponad 
potrzeby polityczne i mając na uwadze 
presję wywieraną na środki publiczne, jest 
ona często zmuszana przyznać 
zamówienie lub usługę podmiotowi, który 
złożył najtańszą ofertę, a nie najbardziej 
korzystną z ekonomicznego punktu
widzenia; obawia się, że taki stan rzeczy 
osłabi bazę innowacyjną i konkurencyjną 
pozycję UE na świecie; nalega, aby 
Komisja zaradziła tej sytuacji
i opracowała strategiczne działania 
zachęcające i uprawniające instytucje 
publiczne udzielające zamówień 
publicznych do przyznawania zamówień 
ofertom najlepszym pod względem 
ekonomicznym i jakościowym;

Or. en

Poprawka 29
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że europejskie inicjatywy
w zakresie zamówień publicznych należy 
lepiej koordynować, aby nie zagrażać 
spójności z dyrektywami w sprawie 
zamówień publicznych i nie stwarzać ich 
użytkownikom problemów prawnych;
w związku z tym wzywa do koordynacji 
obowiązującej wewnątrz Komisji 
Europejskiej wraz ze spójną obecnością
w Internecie w celu zwiększenia 
przejrzystości prawodawstwa i jego 
przyjazności dla użytkowników;

3. stwierdza, że europejskie inicjatywy
w zakresie zamówień publicznych należy 
lepiej koordynować, aby nie zagrażać 
spójności z dyrektywami w sprawie 
zamówień publicznych i nie stwarzać ich 
użytkownikom problemów prawnych;
w związku z tym wzywa do koordynacji 
obowiązującej wewnątrz Komisji 
Europejskiej pod nadzorem Dyrekcji 
Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego
i służb odpowiedzialnych za zamówienia 
publiczne oraz przy udziale właściwych 
Dyrekcji Generalnych; domaga się 
spójnej obecności w Internecie w celu 
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zwiększenia przejrzystości prawodawstwa
i jego przyjazności dla użytkowników;

Or. en

Poprawka 30
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. Stwierdza, że europejskie inicjatywy
w zakresie zamówień publicznych należy 
lepiej koordynować, aby nie zagrażać 
spójności z dyrektywami w sprawie 
zamówień publicznych i nie stwarzać ich 
użytkownikom problemów prawnych;
w związku z tym wzywa do koordynacji 
obowiązującej wewnątrz Komisji 
Europejskiej wraz ze spójną obecnością
w Internecie w celu zwiększenia 
przejrzystości prawodawstwa i jego 
przyjazności dla użytkowników;

3. Stwierdza, że europejskie inicjatywy
w zakresie zamówień publicznych należy 
lepiej koordynować, aby nie zagrażać 
spójności z dyrektywami w sprawie 
zamówień publicznych i nie stwarzać ich 
użytkownikom problemów prawnych;
w związku z tym wzywa do koordynacji 
obowiązującej wewnątrz Komisji 
Europejskiej wraz ze spójną obecnością
w Internecie i systematycznym 
przekazywaniem informacji do instytucji 
zamawiających w celu zwiększenia 
przejrzystości prawodawstwa i jego 
przyjazności dla użytkowników;

Or. ro

Poprawka 31
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. usilnie wzywa Komisję do podjęcia 
działań w celu zaradzenia tej sytuacji oraz 
do opracowania środków strategicznych, 
aby można było zachęcić i uprawnić 
instytucje zamawiające do społecznie 
odpowiedzialnego i zgodnego z wymogami 
ekologicznymi wybierania ofert 
najlepszych i najkorzystniejszych pod 
względem gospodarczym, co przyczyni się 
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do osiągnięcia celów politycznych UE 
będących podstawą strategii UE 2020, 
zwłaszcza celów związanych 
z innowacyjnym wzrostem;

Or. fr

Poprawka 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 
komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych;

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład, uzupełniony
o partnerów społecznych, i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 
komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 
publicznych, a także roli i kompetencji 
grupy doradczej ds. otwarcia rynku 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do zadbania o zrównoważony skład
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komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych;

i większą przejrzystość zarówno
w przypadku przedmiotowej komisji, jak
i planowanej komisji doradczej
ds. partnerstw publiczno prywatnych; 
domaga się odpowiedniego informowania 
Parlamentu Europejskiego
i przekazywania mu wszystkich 
dostępnych informacji;

Or. en

Poprawka 34
Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 
komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych;

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład, uzupełniony
o związki zawodowe i przedstawicieli sfery 
biznesu, w szczególności MŚP, i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 
komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych;

Or. en

Poprawka 35
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu
i wyników pracy wewnętrznej grupy 
doradczej Komisji ds. zamówień 

4. ubolewa nad niedostateczną 
przejrzystością w odniesieniu do składu,
działań i wyników pracy wewnętrznej 
grupy doradczej Komisji ds. zamówień 
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publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 
komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych;

publicznych i wzywa Komisję do zadbania
o zrównoważony skład i większą 
przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej 
komisji ds. partnerstw publiczno 
prywatnych oraz przekazywanie jasnych 
wskaźników dotyczących rezultatów na 
każdym etapie pracy, jak również na jej 
zakończenie;

Or. ro

Poprawka 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do zbadania skutków 
protokołu nr 26 dla istniejących 
wytycznych, uwzględniając
w szczególności fakt, iż art. 2 protokołu 
stanowi, że „postanowienia traktatów nie 
naruszają kompetencji państw 
członkowskich w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług 
niemających charakteru gospodarczego 
świadczonych w interesie ogólnym”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4b. uważa, że ponieważ zamówienia 
publiczne dotyczą środków publicznych 
powinny być one przejrzyste i podlegać 
kontroli publicznej; domaga się od 
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Komisji doprecyzowania tej kwestii w celu 
zapewnienia lokalnym i innym 
publicznym władzom pewności prawnej
i prawa do informowania społeczeństwa
o zobowiązaniach umownych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw
w chwili obecnej za przedwczesny;
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej 
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich;

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk
i w bliskiej współpracy z Parlamentem 
Europejskim; uważa, że przegląd powinien 
obejmować wszystkie ramy, jak również
dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 39
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
zostanie sporządzony z licznym udziałem
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw
w chwili obecnej za przedwczesny;
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej 
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich;

5. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny ex post dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, z uwzględnieniem
kwestii przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw
w chwili obecnej za przedwczesny;
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
analizę przepisów prawa krajowego 
transponujących dyrektywę w sprawie 
przepisów w dziedzinie udzielania 
zamówień publicznych w celu 
przeciwdziałania dalszej fragmentacji 
prawa w zakresie zamówień publicznych; 
jest zdania, że obecnie nie da się jeszcze 
ocenić praktycznych skutków 
przedmiotowej dyrektywy, ponieważ nie 
została ona jeszcze transponowana we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
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zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw
w chwili obecnej za przedwczesny;
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej 
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich;

zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw
w chwili obecnej za przedwczesny;
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej 
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich; wzywa Komisję 
do stosowania odpowiednich postanowień 
traktatu do zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 41
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten
zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw
w chwili obecnej za przedwczesny;
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 

5. wzywa Komisję do uwzględnienia
w ocenie dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych kwestii przedstawionych
w niniejszym sprawozdaniu; oczekuje, że 
dyskusja na temat wniosków z oceny 
zostanie przeprowadzona z licznym 
udziałem wszystkich zainteresowanych 
środowisk;
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obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej 
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 42
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5.wzywa Komisję do uwzględnienia 
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk; 
profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa 
przegląd przedmiotowych dyrektyw 
w chwili obecnej za przedwczesny; 
w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować 
dyrektywę w sprawie przepisów 
w dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych w celu przeciwdziałania 
dalszej fragmentacji prawa w zakresie 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
obecnie nie da się jeszcze ocenić 
praktycznych skutków przedmiotowej 
dyrektywy, ponieważ nie została ona 
jeszcze transponowana we wszystkich 
państwach członkowskich;

5. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w przeglądzie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych kwestii 
przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu; oczekuje, że przegląd ten 
zostanie sporządzony z licznym udziałem 
wszystkich zainteresowanych środowisk 
i w ścisłej współpracy z Parlamentem 
Europejskim; w przypadku późniejszego 
przeglądu uważa, że powinien on 
obejmować dyrektywę w sprawie 
przepisów w dziedzinie udzielania 
zamówień publicznych, a także przepisy 
dotyczące koncesji na usługi w celu 
przeciwdziałania dalszej fragmentacji 
prawa w zakresie zamówień publicznych; 
jest zdania, że do stworzenia spójnej 
podstawy prawnej w dziedzinie zamówień 
publicznych konieczne jest opracowanie 
dyrektywy ramowej w sprawie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym; uważa, że obecnie nie da 
się jeszcze ocenić praktycznych skutków 
przedmiotowej dyrektywy, ponieważ nie 
została ona jeszcze transponowana we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 43
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zachęcania MŚP 
(małych i średnich przedsiębiorstw) do 
uczestnictwa w przetargach dotyczących 
zamówień publicznych dla państw trzecich
i wzywa Komisję do podjęcia skutecznych 
działań w celu zagwarantowania, aby 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność
w Unii miały rzeczywisty dostęp do 
zamówień publicznych dla państw 
trzecich;

Or. el

Poprawka 44
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zauważa znaczenie standardów
w udzielaniu zamówień publicznych
w kontekście pomocy dla instytucji 
publicznych udzielających zamówienia
w zakresie osiągania ich celów, 
umożliwiając im korzystanie ze 
sprawdzonych i przetestowanych procedur 
otrzymywania produktów lub usług, 
przygotowanie oszczędnego postępowania 
przetargowego i zapewniając spełnienie 
przez zamówienie innych celów 
politycznych, takich jak trwałość
i nabywanie produktów od małych 
przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 45
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wykorzystywania 
ekologicznych zamówień publicznych jako 
środka wspierania zrównoważonego 
rozwoju;

Or. el

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Uwagi szczegółowe Współpraca publiczno-publiczna

Or. en

Poprawka 47
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Przypomina, że w traktacie z Lizbony, 
który wszedł w życie dnia 1 grudnia 
2009 r., po raz pierwszy uznano prawo 
władz regionalnych i lokalnych do 
samorządności w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej (art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej); podkreśla, że Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości (ETS) 
w licznych orzeczeniach podejmował 
kwestię prawa gmin do samorządności 

6. Przypomina, że w traktacie z Lizbony, 
który wszedł w życie dnia 1 grudnia 
2009 r., po raz pierwszy uznano prawo 
władz regionalnych i lokalnych do 
samorządności w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej (art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej); podkreśla, że Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości (ETS) zwracał 
uwagę, że „władza publiczna ma możność 
wypełniania ciążących na niej w interesie 
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i zwracał uwagę, że „władza publiczna ma 
możność wypełniania ciążących na niej 
w interesie publicznym zadań własnymi 
środkami (…) i że może czynić to również 
we współpracy z innymi organami 
publicznymi” (C-324/07); ponadto zwraca 
uwagę na orzeczenie Wielkiej Izby ETS 
z dnia 9 czerwca 2009 r. (C-480/06), 
w którym dodatkowo stwierdzono, że 
„prawo wspólnotowe wcale nie nakazuje 
władzom publicznym wykorzystania 
szczególnej formy prawnej dla 
zapewnienia wspólnego wykonywania ich 
misji publicznej”; traktuje więc 
partnerstwa publiczno-publiczne, takie jak 
współpraca między gminami i współpraca 
krajowa, jako nieobjęte prawem 
o zamówieniach publicznych według 
następujących kumulatywnych kryteriów:

publicznym zadań własnymi środkami (…) 
i że może czynić to również we współpracy 
z innymi organami publicznymi” (C-
324/07); ponadto zwraca uwagę na 
orzeczenie Wielkiej Izby ETS z dnia 9 
czerwca 2009 r. (C-480/06), w którym 
dodatkowo stwierdzono, że „prawo 
wspólnotowe wcale nie nakazuje władzom 
publicznym wykorzystania szczególnej 
formy prawnej dla zapewnienia wspólnego 
wykonywania ich misji publicznej”; 
podkreśla, że ETS nie obejmuje 
współpracy instytucji publicznych prawem 
zamówień publicznych tylko 
w określonych warunkach, które za 
każdym razem są uwzględniane w stanie 
faktycznym poszczególnych orzeczeń; 
traktuje więc partnerstwa publiczno-
publiczne, takie jak współpraca między 
gminami i współpraca krajowa, jako 
nieobjęte prawem o zamówieniach 
publicznych według następujących 
kumulatywnych kryteriów:

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

- wspólne wykonywanie misji publicznej 
wszystkich gmin,

- wykonywanie misji publicznej 
wszystkich gmin,

Or. en

Poprawka 49
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

- wspólne wykonywanie misji publicznej 
wszystkich gmin,

- wspólne wykonywanie misji publicznej 
wszystkich gmin, o ile wpływa to na 
osiągnięcie celów interesu publicznego, 
jak również o ile współpraca w ogóle 
umożliwia lub znacznie usprawnia 
wykonanie określonej misji

Or. de

Poprawka 50
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wspólne wykonywanie misji publicznej 
wszystkich stron zainteresowanych, 
polegającej na faktycznej współpracy 
w zakresie wzajemnej wymiany świadczeń,

Or. de

Poprawka 51
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret pierwsze b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wymiana świadczeń odbywa się 
nieodpłatnie,

Or. de

Poprawka 52
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret pierwsze c (nowe) 



PE439.869v01-00 30/81 AM\808736PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

– współpraca może służyć wyłącznie 
osiągnięciu celów leżących w interesie 
publicznym, jak również musi w ogóle 
umożliwić lub znacznie ułatwić stronom 
zainteresowanym wykonanie misji,

Or. de

Poprawka 53
Peter Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

- wykonywanie działalności głównie dla 
zainteresowanych instytucji publicznych;

skreślone

Or. en

Poprawka 54
Peter Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

- wykonywanie działalności głównie dla 
zainteresowanych instytucji publicznych;

skreślone

Or. de

Poprawka 55
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– koszty usług w ramach współpracy nie 
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podlegają zwrotowi, co oznacza, że między 
parterami publicznymi nie będą odbywały 
się żadne transfery finansowe wynikające 
ze współpracy, a zwłaszcza że nie będą 
generowane żadne zyski;

Or. de

Poprawka 56
Zuzana Roithová

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję, w świetle potrzeby 
zwiększenia skuteczności zamówień 
publicznych i wzmocnienia nad nimi 
kontroli publicznej, oraz mając na uwadze 
skuteczne zwalczanie protekcjonizmu
i korupcji, do przeprowadzenia 
(i udostępnienia na jednej stronie 
internetowej) analiz porównawczych 
rezultatów zamówień publicznych, które 
otrzymały pomoc UE, koncentrując się na 
następujących wskaźnikach: 
1. publikowanie różnic cenowych 
pomiędzy ceną wynikająca z postępowania 
przetargowego a ostateczną ceną przy 
odbiorze prac (pod warunkiem, że różnica 
jest większa niż 5% w stosunku do ceny, 
która wygrała), w tym publikowanie 
najwyższych i najniższych cen
zaoferowanych w ramach danego 
postępowania przetargowego, 
2. publikowanie porównywalnych prac 
realizowanych w innych państwach 
członkowskich (np. koszt budowy 1 km 
autostrady w różnych państwach 
członkowskich),
3. publikowanie kompletnych informacji 
na temat właścicieli przedsiębiorstw, 
którym udzielono zamówienia 
publicznego, a w przypadku spółek 
holdingowych publikowane powinny być 
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informacje dotyczące właścicieli spółek 
dominujących i zależnych,
4. publikowanie informacji dotyczących 
powtarzających się zwycięzców 
postępowań przetargowych i właścicieli 
tych przedsiębiorstw,

Or. cs

Poprawka 57
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wskazuje, że Komisja wyjaśniła, iż nie 
wszystkie działania podejmowane przez 
władze publiczne podlegają przepisom 
dotyczącym zamówień publicznych. O ile 
przepisy prawa europejskiego nie 
wymagają utworzenia rynku na pewnym 
obszarze, do państw członkowskich należy 
decyzja, czy i w jakim zakresie pragną one 
samodzielnie pełnić funkcje publiczne;

Or. en

Poprawka 58
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6c. zwraca uwagę, że wnioski ETS 
zawarte w przedmiotowym orzeczeniu nie 
mają bezpośredniego zastosowania do 
współpracy pomiędzy gminami, ale
w ujęciu ogólnym są obowiązujące, tym 
samym mogą być stosowane do 
współpracy pomiędzy innymi publicznymi 
instytucjami zamawiającymi;
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Or. en

Poprawka 59
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6d. Zwraca uwagę, że możliwości 
współpracy instytucji publicznych są 
ograniczone zarówno ze względu na 
warunki geograficzne, jak i na ilość 
gospodarstw zainteresowanych 
współpracą;

Or. de

Poprawka 60
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6e. Potwierdza, że nieodpłatność wymiany 
świadczeń podlega ścisłej wykładni, tak 
aby między zainteresowanymi stronami 
nie odbywały się żadne transfery 
finansowe, a zwłaszcza nie były wypłacane 
rekompensaty ani nie były generowane 
zyski; stwierdza, że współpraca 
międzygminna niepodlegająca procedurze 
udzielania zamówień publicznych musi 
również w przyszłości ograniczać się pod 
względem geograficznym do instytucji 
i władz publicznych sąsiednich krajów, 
zaś pod względem funkcjonalnym do 
działalności niezbędnej w celu realizacji 
wspólnej misji;

Or. de
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Poprawka 61
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że orzecznictwo w tym 
zakresie osiągnęło tymczasem
wystarczającą przejrzystość; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
informowania o konsekwencjach 
prawnych tych orzeczeń i oczekuje, że 
w przyszłości nie będą już wszczynane 
postępowania odwoławcze w tego rodzaju 
sprawach;

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; z zadowoleniem przyjmuje 
ostatnio wydane orzeczenia Trybunału 
w tym zakresie; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozpowszechnienia informacji
o konsekwencjach prawnych tych orzeczeń 
i oczekuje, że w przyszłości nie będą już 
wszczynane postępowania odwoławcze 
w tego rodzaju sprawach;

Or. fr

Poprawka 62
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. Zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że orzecznictwo w tym 
zakresie osiągnęło tymczasem 

7. Zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do informowania 
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wystarczającą przejrzystość; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
informowania o konsekwencjach prawnych 
tych orzeczeń i oczekuje, że w przyszłości 
nie będą już wszczynane postępowania 
odwoławcze w tego rodzaju sprawach;

o konsekwencjach prawnych tych 
orzeczeń; ponadto wzywa Komisję do 
określenia w oparciu o orzecznictwo ETS, 
we współpracy z Parlamentem 
Europejskim i państwami członkowskimi, 
jasnych i ogólnie wiążących kryteriów 
w zakresie współpracy międzygminnej 
i udzielania zamówień typu in house oraz 
do przedstawienia tych kryteriów 
w komunikacie;

Or. de

Poprawka 63
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. Zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że orzecznictwo w tym 
zakresie osiągnęło tymczasem 
wystarczającą przejrzystość; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
informowania o konsekwencjach prawnych 
tych orzeczeń i oczekuje, że w przyszłości 
nie będą już wszczynane postępowania 
odwoławcze w tego rodzaju sprawach;

7. Zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że orzecznictwo w tym 
zakresie osiągnęło tymczasem 
wystarczającą przejrzystość; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
informowania o konsekwencjach prawnych 
tych orzeczeń i oczekuje, że w przyszłości 
nie będą już wszczynane postępowania 
odwoławcze w tego rodzaju sprawach; 
ponadto zwraca uwagę, że ETS w swoim 
orzeczeniu stwierdził, że dopuszczenie 
prywatnego udziału w kapitale spółki 
podczas realizacji zamówienia 
udzielonego bez zastosowania formalnej 
procedury udzielania zamówień 
oznaczałoby zmianę podstawowych 
warunków zamówienia oraz konieczność 
ogłoszenia przetargu; stwierdza, że 
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orzecznictwo w tym zakresie stało się 
tymczasem wystarczającym wskaźnikiem 
wiążących kryteriów w zakresie 
współpracy międzygminnej 
niepodlegającej procedurze udzielania 
zamówień publicznych oraz w zakresie 
udzielania zamówień typu in house; 
wzywa Komisję do określenia w oparciu 
o orzecznictwo ETS, we współpracy 
z Parlamentem Europejskim i państwami 
członkowskimi, jasnych i ogólnie 
wiążących kryteriów w zakresie 
współpracy międzygminnej i udzielania 
zamówień typu in house oraz do 
przedstawienia tych kryteriów 
w komunikacie;

Or. de

Poprawka 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r.
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że orzecznictwo w tym
zakresie osiągnęło tymczasem 
wystarczającą przejrzystość; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
informowania o konsekwencjach prawnych 
tych orzeczeń i oczekuje, że w przyszłości 
nie będą już wszczynane postępowania 
odwoławcze w tego rodzaju sprawach;

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r.
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że zasady w zakresie 
współpracy publiczno-publicznej uległy 
istotnym zmianom z powodu orzecznictwa 
ETS, dlatego też wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do informowania
o konsekwencjach prawnych tych 
orzeczeń;

Or. en
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Poprawka 65
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował 
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r. 
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa 
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w momencie udzielania zamówienia 
istnieją realne szanse szybkiego otwarcia 
kapitału; stwierdza, że orzecznictwo 
w tym zakresie osiągnęło tymczasem 
wystarczającą przejrzystość; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
informowania o konsekwencjach prawnych 
tych orzeczeń i oczekuje, że w przyszłości 
nie będą już wszczynane postępowania 
odwoławcze w tego rodzaju sprawach;

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował
w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r.
(C-573/07), że możliwość otwarcia 
kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć 
obowiązkiem stosowania prawa
o zamówieniach publicznych tylko wtedy, 
gdy w okresie realizacji zamówienia 
doszło do zmiany charakteru spółki
o kapitale publicznym, co w rezultacie 
doprowadziłoby do modyfikacji 
podstawowych warunków zamówienia
i wymagałoby przeprowadzenia nowego 
postępowania przetargowego; stwierdza, 
że zasady dotyczące współpracy 
publiczno-publicznej uległy istotnym 
przekształceniom z powodu orzecznictwa 
ETS; dlatego też wzywa Komisję
i państwa członkowskie do informowania
o konsekwencjach prawnych tych 
orzeczeń;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Koncesje na usługi

Or. en
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Poprawka 67
Frank Engel

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na
usługi; jest zdania, że definicja koncesji na 
usługi i jej ramy prawne zostały stworzone 
dzięki dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

Or. en

Poprawka 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
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usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

usługi oraz wzywa Komisję do ich 
należytego uwzględnienia, jeśli proces 
oceny potwierdzi, że potrzebna jest 
definicja prawna; jest zdania, że definicja 
koncesji na usługi uległa zmianie wraz
z dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającym 
orzecznictwem ETS, aczkolwiek 
dodatkowe doprecyzowania byłyby 
przydatne;

Or. en

Poprawka 69
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice 
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi 
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

9. Przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice 
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego w sposób wyjątkowo 
zdecydowany podaje w wątpliwość wartość 
dodaną wniosku w sprawie aktu prawnego 
dotyczącego koncesji na usługi; jest 
zdania, że definicja koncesji na usługi i jej 
ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS oraz że nie ma potrzeby 
uregulowania tych kwestii w formie 
europejskiej dyrektywy w sprawie koncesji 
na usługi;

Or. de
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Poprawka 70
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi;

Or. en

Poprawka 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; oczekuje, że 
Komisja wyciągnie wnioski z porażki 
partnerstw publiczno-prywatnych;
podkreśla, że należy stosownie uwzględnić 
zarówno złożoność procedur, jak i znaczne 
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usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

różnice w kulturze i praktyce prawnej
w państwach członkowskich w przypadku 
koncesji na usługi, i dlatego podaje
w wątpliwość wartość dodaną wniosku
w sprawie aktu prawnego dotyczącego 
koncesji na usługi; jest zdania, że definicja 
koncesji na usługi i jej ramy prawne 
zostały stworzone dzięki dyrektywom
w sprawie zamówień publicznych z 2004 r. 
i uzupełniającemu orzecznictwu ETS;

Or. en

Poprawka 72
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. Przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice 
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi 
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

9. Przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice 
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi 
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS; zaleca się jednak 
określenie zasad ogłaszania przetargów 
na koncesje na usługi;

Or. de
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Poprawka 73
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych 
i z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice 
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi 
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych 
i z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice 
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 
członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i uważa, że podczas przyszłego 
dokonywania przekształcenia dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych należy 
opracować uregulowania właściwe dla 
koncesji na usługi, oparte na definicji 
i statusie tych instrumentów prawnych 
zgodnie z przepisami dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych z 2004 r., 
uzupełnionymi orzecznictwem ETS;

Or. fr

Poprawka 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, 
że należy stosownie uwzględnić zarówno 
złożoność procedur, jak i znaczne różnice
w kulturze i praktyce prawnej w państwach 

9. przyjmuje do wiadomości komunikat 
Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie wykorzystania potencjału 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
odpowiedniej oceny skutków; oczekuje, że 
Komisja wyciągnie wnioski z porażki 
PPP; podkreśla, że należy stosownie 
uwzględnić zarówno złożoność procedur, 
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członkowskich w przypadku koncesji na 
usługi, i dlatego podaje w wątpliwość 
wartość dodaną wniosku w sprawie aktu 
prawnego dotyczącego koncesji na usługi; 
jest zdania, że definicja koncesji na usługi
i jej ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

jak i znaczne różnice w kulturze i praktyce 
prawnej w państwach członkowskich
w przypadku koncesji na usługi, i dlatego 
podaje w wątpliwość wartość dodaną 
wniosku w sprawie aktu prawnego 
dotyczącego koncesji na usługi; jest 
zdania, że definicja koncesji na usługi i jej 
ramy prawne zostały stworzone dzięki 
dyrektywom w sprawie zamówień 
publicznych z 2004 r. i uzupełniającemu 
orzecznictwu ETS;

Or. en

Poprawka 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że ponieważ zamówienia 
publiczne dotyczą środków publicznych 
powinny być one przejrzyste i podlegać 
kontroli publicznej; domaga się od 
Komisji doprecyzowania tej kwestii, tak 
aby lokalne i inne publiczne władze miały 
pewność, że mogą informować opinię 
publiczną o zobowiązaniach umownych; 

Or. en

Poprawka 76
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że udzielanie zamówień 
publicznych powinno się odbywać przy 
poszanowaniu zasady przejrzystości
i równego traktowania wszystkich 
zainteresowanych stron, uznając stosunek 
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ceny do realizacji projektu jako ostateczne 
kryterium, tak aby wybrać ofertę, która 
jest najlepsza, a nie tylko ofertę 
zawierającą najniższą cenę;

Or. el

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – tytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Partnerstwo publiczno-prywatne

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

- wybór prywatnej spółki odbywa się
w drodze publicznej procedury po 
sprawdzeniu finansowych, technicznych, 
operacyjnych i administracyjno-
technicznych wymagań, a także 
charakterystyki oferty w odniesieniu do 
usługi, jaka ma zostać wykonana;

- wybór prywatnej spółki odbywa się
w drodze przejrzystej procedury, 
poprzedzonej publikacją ogłoszenia
o zamówieniu, po sprawdzeniu wymagań 
finansowych, technicznych, operacyjnych
i administracyjno-technicznych, a także 
charakterystyki oferty w odniesieniu do 
usługi, jaka ma zostać wykonana;

Or. en

Poprawka 79
Frank Engel

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że każdy wniosek
w sprawie aktu prawnego dotyczącego 
koncesji na usługi byłby uzasadniony 
jedynie w celu wyeliminowania zakłóceń
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego; 
zauważa, że takie zakłócenia nie zostały 
dotychczas zidentyfikowane, a zatem nie 
jest potrzebny akt prawny dotyczący 
koncesji na usługi, chyba że miałby on 
wprowadzić istotne usprawnienia
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 80
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję, biorąc pod uwagę jej 
komunikat z dnia 19 listopada 2009 r., do 
tego, aby zalecała bardziej zróżnicowane 
podejście do wykorzystania partnerstw 
publiczno-prywatnych i jednocześnie 
brała pod uwagę napotykane czasem 
trudności; uważa jednak, że partnerstwa 
publiczno-prywatne mogą być 
rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku 
dużych prac infrastrukturalnych, z tym że 
należy zachować równowagę zarówno 
między ceną i jakością usługi świadczonej 
dla użytkowników, jak i dochodami 
przedsiębiorstw z udzielonej koncesji; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
oceny rzeczywistych ekonomicznych 
korzyści długoterminowych płynących dla 
podmiotów publicznych i państwa 
z takiego rodzaju partnerstw w różnych 
sektorach, w których można by 
zastosować takie rozwiązanie;

Or. fr
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Poprawka 81
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10c. podkreśla, że niedawny kryzys 
finansowy rzucił nowe światło na częsty 
sposób finansowania partnerstw 
publiczno-prywatnych i podziału zagrożeń 
finansowych; zwraca się do Komisji
o odpowiednie zbadanie zagrożeń 
finansowych związanych z tworzeniem 
PPP;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – tytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Planowanie przestrzenne/rozwój obszarów 
miejskich

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
na orzeczenie ETS w sprawie C-451/08

11. z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
na orzeczenie ETS w sprawie C-451/08
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i wyraża nadzieję na doprecyzowanie 
spornych kwestii w zakresie planowania 
przestrzennego; potwierdza opinię 
rzecznika generalnego Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 
listopada 2009 r. w tej sprawie: 
„Dalekosiężne i ambitne cele dyrektywy, 
mimo że należy je uwzględnić przy jej 
formułowaniu, nie mogą prowadzić do 
wniosków, że ich zakres stosowania 
mógłby zostać rozszerzony bez ograniczeń 
poprzez powołanie się na ich cel (motyw 
35). Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
każda działalność z zakresu budownictwa 
miejskiego zostanie objęta zakresem 
dyrektywy. Działania regulujące 
możliwości zabudowy zmieniają bowiem 
zgodnie z definicją, a także w istotny 
sposób, wartość działek, do których się 
odnoszą (motyw 36)”;

i wyraża nadzieję na doprecyzowanie 
spornych kwestii w zakresie planowania 
przestrzennego; uważa, że dalekosiężne
i ambitne cele dyrektywy, mimo że należy 
je uwzględnić przy jej formułowaniu, nie 
mogą prowadzić do wniosków, że ich 
zakres stosowania mógłby zostać 
rozszerzony bez ograniczeń poprzez 
powołanie się na ich cel. Ponadto istnieje 
niebezpieczeństwo, że każda działalność
z zakresu budownictwa miejskiego 
zostanie objęta zakresem dyrektywy. 
Działania regulujące możliwości zabudowy 
zmieniają bowiem zgodnie z definicją,
a także w istotny sposób, wartość działek, 
do których się odnoszą;

Or. en

Poprawka 84
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. Z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
na orzeczenie ETS w sprawie C-451/08 
i wyraża nadzieję na doprecyzowanie 
spornych kwestii w zakresie planowania 
przestrzennego; potwierdza opinię 
rzecznika generalnego Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 
listopada 2009 r. w tej sprawie: 
„Dalekosiężne i ambitne cele dyrektywy, 
mimo że należy je uwzględnić przy jej 
formułowaniu, nie mogą prowadzić do 
wniosków, że ich zakres stosowania 
mógłby zostać rozszerzony bez ograniczeń 
poprzez powołanie się na ich cel (motyw 
35). Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
każda działalność z zakresu budownictwa 
miejskiego zostanie objęta zakresem 

11. Z wielkim zainteresowaniem oczekuje 
na orzeczenie ETS w sprawie C-451/08 
i wyraża nadzieję na doprecyzowanie 
spornych kwestii w zakresie planowania 
przestrzennego; jest zdania, że prawo 
zamówień publicznych w ciągu ostatnich 
lat przedostało się do takich obszarów, 
które zasadniczo nie podlegają 
suwerennej procedurze udzielania 
zamówień publicznych, i w związku z tym 
sugeruje ponowne zwrócenie szczególnej 
uwagi na właściwości zamówienia 
w przypadku stosowania przepisów 
dotyczących udzielania zamówień; 
potwierdza opinię rzecznika generalnego 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 17 listopada 2009 r. w tej sprawie: 
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dyrektywy. Działania regulujące 
możliwości zabudowy zmieniają bowiem 
zgodnie z definicją, a także w istotny 
sposób, wartość działek, do których się 
odnoszą (motyw 36)”;

„Dalekosiężne i ambitne cele dyrektywy, 
mimo że należy je uwzględnić przy jej 
formułowaniu, nie mogą prowadzić do 
wniosków, że ich zakres stosowania 
mógłby zostać rozszerzony bez ograniczeń 
poprzez powołanie się na ich cel (motyw 
35). Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
każda działalność z zakresu budownictwa 
miejskiego zostanie objęta zakresem 
dyrektywy. Działania regulujące 
możliwości zabudowy zmieniają bowiem 
zgodnie z definicją, a także w istotny 
sposób, wartość działek, do których się 
odnoszą (motyw 36)”;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – tytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zamówienia publiczne poniżej progu

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że Parlament Europejski 
przyłączył się do zaskarżenia w ETS 
komunikatu wyjaśniającego Komisji z dnia 
1 sierpnia 2006 r. dotyczącego prawa 
wspólnotowego obowiązującego
w dziedzinie udzielania zamówień, które 
nie są lub są jedynie częściowo objęte 
dyrektywami w sprawie zamówień 

12. przypomina, że Parlament Europejski 
przyłączył się do skargi Niemiec 
przeciwko Komisji wniesionej do ETS, 
która dotyczy komunikatu wyjaśniającego 
Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r.
dotyczącego prawa wspólnotowego 
obowiązującego w dziedzinie udzielania 
zamówień, które nie są lub są jedynie 
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publicznych, i oczekuje rychłej decyzji; częściowo objęte dyrektywami w sprawie 
zamówień publicznych, i oczekuje rychłej 
decyzji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa
12a. zwraca się do Komisji
o przeprowadzenie oceny wpływu 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych na mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w szczególności
w kontekście roli podwykonawcy, oraz 
zbadania na użytek przyszłego przeglądu 
dyrektyw, czy potrzebne są dodatkowe 
zasady dotyczące udzielania podzleceń
w celu uniknięcia sytuacji, w której MŚP 
jako podwykonawcy otrzymują gorsze 
warunki niż główny wykonawca 
zamówienia publicznego;

Or. en

Poprawka 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. domaga się od Komisji większej 
elastyczności w odniesieniu do stosowania 
wymogu określonego w art. 9 ust. 3 
dyrektywy 2004/18/WE, który stanowi, że 
„żaden projekt budowlany ani żadne 
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planowane nabycie pewnej ilości dostaw 
lub usług nie mogą być dzielone
z zamiarem uniknięcia stosowania 
niniejszej dyrektywy”, w celu 
umożliwienia MŚP uczestnictwa we 
wszystkich zamówieniach publicznych;

Or. en

Poprawka 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12c. wzywa Komisję do uproszczenia 
procedur dotyczących udzielania 
zamówień publicznych w celu uwolnienia 
samorządów i przedsiębiorstw od 
przeznaczania dużej ilości pieniędzy
i czasu na biurokrację; podkreśla, że 
poprzez uproszczenie procedur MŚP będą 
miały lepszy dostęp do zamówień 
publicznych oraz będą mogły w nich 
uczestniczyć na jednakowych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

Or. en

Poprawka 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12d. uważa, że podwykonawstwo jest 
formą organizacji pracy dostosowaną do 
szczególnych aspektów realizacji prac; 
podkreśla, że umowy o podwykonawstwo
muszą przestrzegać wszystkich 
zobowiązań nałożonych na głównych 
wykonawców, w szczególności
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w odniesieniu do prawa pracy
i bezpieczeństwa; mając na uwadze 
powyższe, zasadne jest ustanowienie 
powiązanej odpowiedzialności wykonawcy
i podwykonawcy;

Or. en

Poprawka 91
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 12 e (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12e. popiera systematyczne dopuszczanie 
alternatywnych ofert (lub wariantów); 
wskazuje, że warunki postępowania 
przetargowego, w szczególności 
dopuszczanie alternatywnych ofert, ma 
kluczowe znaczenie dla promowania
i rozpowszechniania innowacyjnych 
rozwiązań; podkreśla, że specyfikacje 
dotyczące realizacji i wymogów 
funkcjonalnych oraz celowe składanie 
różnych ofert daje oferentom możliwość 
proponowania innowacyjnych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 92
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12 f (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12f. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia jednej strony internetowej –
prawdziwej sieci, w której dostępne byłyby 
wszystkie informacje dotyczące zamówień 
publicznych; z takiej strony mogłyby 
korzystać przedsiębiorstwa pragnące 
uczestniczyć w jakimkolwiek zaproszeniu 
do składania ofert; celem takiego portalu 
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byłoby edukowanie i informowanie 
przedsiębiorstw oraz udzielanie im 
pomocy w wyborze odpowiedniego 
zamówienia, udostępniono by na nim 
również szczegółowe informacje 
o przepisach mających zastosowanie 
w przypadku zamówień publicznych, 
głównie z myślą o MŚP (które z reguły nie 
dysponują zdolnościami 
administracyjnymi i personelem 
wykwalifikowanym w dziedzinie 
terminologii i procedur z zakresu 
zamówień publicznych); 
wyspecjalizowane centra informacji 
mogłyby również pomagać tym 
podmiotom oceniać, czy rzeczywiście będą 
w stanie spełnić warunki określone 
w ofercie i, w stosownym przypadku, 
służyć pomocą w opracowaniu 
dokumentów zgłoszeniowych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ekologiczne zamówienia publiczne

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wskazuje na istotne znaczenie 13. wskazuje na istotne znaczenie 
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zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom
i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu i środowiska, wydajności 
energetycznej i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom
i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień;

Or. en

Poprawka 95
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom 
i innym instytucjom publicznym 
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 

13. Wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów ekologicznych 
i innych przy udzielaniu zamówień 
publicznych; przyjmuje z zadowoleniem 
praktyczne rodzaje wsparcia pomagające 
urzędom i innym instytucjom publicznym 
w trwałym udzielaniu zamówień;
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członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie 
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

Or. de

Poprawka 96
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. Wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów ekologicznych, 
społecznych i innych przy udzielaniu 
zamówień publicznych; przyjmuje 
z zadowoleniem praktyczne rodzaje 
wsparcia pomagające urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym 
udzielaniu zamówień i zachęca Komisję 
i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie 
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

13. Wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i wzywa Komisję 
do wyjaśnienia, że organy administracji 
publicznej mogą wykorzystywać kryteria 
ekologiczne, jak na przykład 
zrównoważone gospodarowanie, kryteria 
społeczne, jak na przykład uiszczanie 
właściwych opłat taryfowych, i inne przy 
udzielaniu zamówień publicznych; wzywa 
Komisję do opracowania wskazówek lub 
innych praktycznych rodzajów wsparcia 
pomagającego urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym 
udzielaniu zamówień i zachęca Komisję 
i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie 
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

Or. de
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Poprawka 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom
i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
ubolewa, że Komisja nadal nie 
opublikowała wytycznych dotyczących 
odpowiedzialności społecznej w dziedzinie 
zamówień publicznych; przyjmuje
z zadowoleniem praktyczne rodzaje 
wsparcia pomagające urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym 
udzielaniu zamówień i zachęca Komisję
i państwa członkowskie do opracowania 
założeń i celów dotyczących 
uwzględnienia kryteriów społecznych
w udzielaniu zamówień publicznych,
wzmocnionych poprzez szkolenia
i kampanie kształtujące świadomość; 
wspiera przejrzysty proces z włączeniem 
państw członkowskich do dalszej pracy 
nad kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

Or. en

Poprawka 98
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. Wskazuje na istotne znaczenie 13. Wskazuje na istotne znaczenie 
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zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom 
i innym instytucjom publicznym 
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie 
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom 
i innym instytucjom publicznym 
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
do dalszej pracy nad kryteriami; wskazuje, 
że właśnie w zakresie kryteriów 
społecznych włączenie zainteresowanych 
stron, a zwłaszcza zainteresowanych 
sektorów gospodarki, jest konieczne
w celu zapewnienia ich praktycznego 
stosowania;

Or. de

Poprawka 99
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. Wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom 
i innym instytucjom publicznym 

13. Wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; wyraża 
ubolewanie, że Komisja do tej pory nie 
opublikowała jeszcze podręcznika 
o społecznym i ekologicznym wymiarze 
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w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie 
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

zamówień publicznych; przyjmuje 
z zadowoleniem praktyczne rodzaje 
wsparcia pomagające urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym 
udzielaniu zamówień i zachęca Komisję 
i państwa członkowskie do określenia 
celów i strategii w zakresie włączenia 
kryteriów społecznych do procesu 
udzielania zamówień publicznych oraz 
przeprowadzenia odnośnych szkoleń 
i kampanii kształtujących świadomość; 
wspiera przejrzysty proces z włączeniem 
państw członkowskich do dalszej pracy 
nad kryteriami; wskazuje, że właśnie 
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

Or. de

Poprawka 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom
i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
ubolewa, że Komisja nadal nie 
opublikowała wytycznych dotyczących 
odpowiedzialności społecznej w dziedzinie 
zamówień publicznych; przyjmuje
z zadowoleniem praktyczne rodzaje 
wsparcia pomagające urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym 
udzielaniu zamówień i zachęca Komisję
i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
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taki zapowiada sukces; przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

Or. en

Poprawka 101
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom
i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji, a także 
pobudzania konkurencji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy 
udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne 
rodzaje wsparcia pomagające urzędom
i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia częstych szkoleń
i kampanii kształtujących świadomość; 
wspiera przejrzysty proces z włączeniem
państw członkowskich i władz lokalnych 
do dalszej pracy nad kryteriami; wskazuje, 
że właśnie w zakresie kryteriów 
społecznych proces taki zapowiada sukces;

Or. ro

Poprawka 102
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
należy zachęcić organy administracji 
publicznej i dać im możliwość 
wykorzystywania kryteriów ekologicznych, 
społecznych i innych przy udzielaniu 
zamówień publicznych; przyjmuje
z zadowoleniem praktyczne rodzaje 
wsparcia pomagające urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym 
udzielaniu zamówień i zachęca Komisję
i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

13. wskazuje na istotne znaczenie 
zamówień publicznych dla ochrony 
klimatu, wydajności energetycznej, 
środowiska i innowacji i potwierdza, że 
organy administracji publicznej powinny 
położyć szczególny nacisk na 
uwzględnianie kryteriów ekologicznych
i społecznych przy udzielaniu zamówień 
publicznych; przyjmuje z zadowoleniem 
praktyczne rodzaje wsparcia pomagające 
urzędom i innym instytucjom publicznym
w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia szkoleń i kampanii 
kształtujących świadomość; wspiera 
przejrzysty proces z włączeniem państw 
członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie
w zakresie kryteriów społecznych proces 
taki zapowiada sukces;

Or. el

Poprawka 103
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że Komisja powinna 
aktywnie wspierać państwa członkowskie
w zakresie uwzględniania kryteriów 
społecznych podczas udzielania zamówień 
publicznych, przyjmując jako punkt 
wyjścia kryteria określone w konwencji 
MOP, w szczególności w konwencji nr 87
i 98 dotyczących prawa do przyłączania 
się do związków zawodowych i zawierania 
układów zbiorowych, nr 29 i 105 
potępiających pracę przymusową, nr 100
i 111 na temat równego wynagrodzenia 
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kobiet i mężczyzn oraz potępienia 
dyskryminacji, nr 138 o pracy dzieci i 
nr 94 na temat kryteriów społecznych
w zamówieniach publicznych;

Or. en

Poprawka 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że Komisja powinna 
aktywnie wspierać państwa członkowskie
w zakresie uwzględniania kryteriów 
społecznych podczas udzielania zamówień 
publicznych oraz że kluczowe aspekty 
społeczne w kontekście zamówień 
publicznych obejmują:
- równość płci zgodnie z komunikatem 
Komisji (COM (2007) 424) w sprawie 
znoszenia różnic w wynagradzaniu kobiet
i mężczyzn,
- spójność społeczną, w szczególności 
uwzględnienie poszanowania praw 
podstawowych w rozumieniu głównych 
konwencji MOP,
- sprawiedliwe płace zgodnie z opinią 
Komisji w sprawie sprawiedliwych płac 
(COM (93) 388) oraz programem godnej 
pracy MOP,
- poszanowanie układów zbiorowych 
zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) konwencji 
MOP nr 94;

Or. en
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Poprawka 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. sugeruje stworzenie bazy danych
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 
włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki 
podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe 
marki istniejące w szczególności
w dziedzinie innowacji i badań;

14. podkreśla, że procedury dotyczące 
zamówień publicznych stałyby się 
znacznie bardziej przejrzyste, gdyby rządy 
stosowały jednakowe kryteria zgodności ze 
zrównoważonym rozwojem, tak jak
w przypadku różnych marek; dlatego też 
wzywa do stworzenia bazy danych w celu 
umożliwienia wykorzystania kryteriów 
będących podstawą danych systemów 
zapewniania zgodności ze 
zrównoważonym rozwojem i marek do 
udzielania zamówień publicznych, tak aby 
władze publiczne mogły sprawdzić 
zgodność z wymaganymi kryteriami. 
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie zorganizowały szkolenia
i kampanie kształtujące świadomość 
skierowane do władz lokalnych
i decydentów politycznych, a także innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
społecznych organizacji pozarządowych 
świadczących usługi socjalne;

Or. en

Poprawka 106
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. sugeruje stworzenie bazy danych
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 

14. sugeruje stworzenie bazy danych
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
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europejskim oraz międzynarodowym
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 
włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki 
podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe 
marki istniejące w szczególności
w dziedzinie innowacji i badań;

europejskim oraz międzynarodowym
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw w celu ułatwienia 
ich wykorzystania do udzielania 
zamówień publicznych; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 
włączone w ten proces; ten oddolny proces 
powinien uwzględniać cenne 
doświadczenie i wiedzę często spotykane 
na szczeblu lokalnym, regionalnym
i krajowym; zwraca jednocześnie uwagę na 
negatywne skutki podzielenia rynku przez 
liczne regionalne, krajowe, europejskie
i międzynarodowe marki istniejące
w szczególności w dziedzinie innowacji
i badań;

Or. en

Poprawka 107
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. sugeruje stworzenie bazy danych
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 
włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki 
podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe 
marki istniejące w szczególności
w dziedzinie innowacji i badań;

14. sugeruje stworzenie bazy danych 
dotyczących standardów, w tym 
standardów związanych z kryteriami 
środowiskowymi i społecznymi, które 
miałyby zostać udostępnione władzom
publicznym, aby zapewnić posiadanie 
przez instytucje udzielające zamówień 
publicznych odpowiednich wskazówek 
oraz jasnego zbioru zasad mających 
zastosowanie podczas sporządzania ofert
w celu łatwego zweryfikowania ich 
zgodności z danym standardem;

Or. en
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Poprawka 108
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. Sugeruje stworzenie bazy danych 
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym 
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 
włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki 
podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe 
marki istniejące w szczególności 
w dziedzinie innowacji i badań;

14. Sugeruje stworzenie bazy danych 
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym 
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie i podmioty 
zainteresowane zostaną w pełni włączone 
w ten proces; zwraca jednocześnie uwagę 
na negatywne skutki podzielenia rynku 
przez liczne regionalne, krajowe, 
europejskie i międzynarodowe marki 
istniejące w szczególności w dziedzinie 
innowacji i badań;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. sugeruje stworzenie bazy danych
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 

14. wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie i wszystkie 
zainteresowane strony zostaną w pełni 
włączone w ten proces; zwraca ponadto
uwagę na negatywne skutki podzielenia 
rynku przez liczne, zróżnicowane
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włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki 
podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe 
marki istniejące w szczególności
w dziedzinie innowacji i badań;

regionalne, krajowe, europejskie
i międzynarodowe marki istniejące
w szczególności w dziedzinie innowacji
i badań;

Or. en

Poprawka 110
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. Sugeruje stworzenie bazy danych 
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym 
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie zostaną w pełni 
włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki 
podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe 
marki istniejące w szczególności 
w dziedzinie innowacji i badań;

14. Sugeruje stworzenie bazy danych 
w celu umożliwienia wykorzystania 
kryteriów będących podstawą danych 
marek do udzielania zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do podjęcia 
stopniowych inicjatyw na szczeblu 
europejskim oraz międzynarodowym 
w celu harmonizacji marek i kryteriów 
leżących u ich podstaw; oczekuje, że 
państwa członkowskie i strony 
zainteresowane zostaną w pełni włączone 
w ten proces; zwraca jednocześnie uwagę 
na negatywne skutki podzielenia rynku 
przez liczne regionalne, krajowe, 
europejskie i międzynarodowe marki 
istniejące w szczególności w dziedzinie 
innowacji i badań;

Or. de

Poprawka 111
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – tytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Udzielanie zamówień odpowiedzialne 
społecznie
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Or. en

Poprawka 112
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia,
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym,
a w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

15. zwraca uwagę na ogromne znaczenie 
zamówień publicznych w kontekście 
osiągania celów społecznych UE oraz 
postępu w zrównoważonym rozwoju; 
wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie 
konstruktywnej pomocy w formie 
podręczników; wskazuje w tym kontekście 
na warunki ramowe zmienione przez 
traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że podczas gdy kryteria społeczne 
odnoszą się głównie do procesu produkcji, 
zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym,
a w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania wymaganych
kryteriów dla publicznych instytucji 
udzielających zamówień i wzywa Komisję 
do udostępnienia odpowiedniego wsparcia
w zakresie systemów zapewniania 
zgodności ze zrównoważonym rozwojem
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
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dostaw; 

Or. en

Poprawka 113
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

15. zwraca uwagę na duże znaczenie 
zamówień publicznych dla realizacji 
społecznych celów UE i dalszego 
zrównoważonego rozwoju; wykazuje brak 
jasności w zakresie odpowiedzialnego 
społecznie udzielania zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do 
udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników i do 
bezzwłocznego opublikowania 
przewodnika o społecznie 
odpowiedzialnym udzielaniu zamówień 
publicznych i uczestniczeniu w nich; 
wskazuje w tym kontekście na warunki 
ramowe zmienione przez traktat z Lizbony
i kartę praw podstawowych i oczekuje, że 
zostanie to odpowiednio wdrożone przez 
Komisję; uważa, że nowe unijne ramy 
prawne utwierdzą prawomocność 
konwencji nr 94 MOP dotyczącej 
postanowień o pracy (w umowach 
zawieranych przez władze publiczne) oraz 
że należy skłonić do ratyfikowania tej 
konwencji państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie zrobiły; zwraca uwagę na 
istotną problematykę faktu, że kryteria 
społeczne odnoszą się głównie do procesu 
produkcji, co sprawia, że zazwyczaj nie są 
rozpoznawane w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
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stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

Or. fr

Poprawka 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników, a także kryteriów 
dotyczących jakości pracy w celu 
wspierania władz publicznych poprzez 
uwzględnianie w udzielaniu zamówień 
publicznych kwestii społecznych
i związanych z zatrudnieniem; wskazuje
w tym kontekście na warunki ramowe 
zmienione przez traktat z Lizbony i kartę 
praw podstawowych i oczekuje, że 
zostanie to odpowiednio wdrożone przez 
Komisję; jest zdania, że nowe ramy 
prawne UE wzmacniają umocowanie 
konwencji MOP nr 94 w sprawie klauzul 
dotyczących pracy w udzielaniu zamówień 
publicznych i zachęca do ratyfikacji 
konwencji te państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie uczyniły; zwraca uwagę na 
istotną problematykę faktu, że kryteria 
społeczne odnoszą się głównie do procesu 
produkcji, co sprawia, że zazwyczaj nie są 
rozpoznawane w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
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zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

Or. en

Poprawka 115
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. Wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy 
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane 
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także 
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych 
i weryfikowalnych kryteriów lub 

15. Wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy 
w formie podręczników oraz do określenia 
kryteriów właściwego postępowania celem 
wsparcia włączenia do procesu udzielania 
zamówień publicznych zagadnień 
związanych z zatrudnieniem; wskazuje 
w tym kontekście na warunki ramowe 
zmienione przez traktat z Lizbony i kartę 
praw podstawowych i oczekuje, że 
zostanie to odpowiednio wdrożone przez 
Komisję; stwierdza, że nowe ramy prawne 
UE wzmacniają zasadność konwencji 
MOP nr 94 dotyczącej warunków pracy 
odnoszących się do zamówień 
publicznych; zwraca uwagę na istotną 
problematykę faktu, że kryteria społeczne 
odnoszą się głównie do procesu produkcji, 
co sprawia, że zazwyczaj nie są 
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stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

rozpoznawane w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także 
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych 
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw; wzywa Komisję do wsparcia 
państw członkowskich w zakresie kontroli 
i oceny skutków wynikających z procesów 
udzielania zamówień pod względem 
jakości produktów i usług.

Or. de

Poprawka 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników, a także kryteriów 
dotyczących jakości pracy w celu 
wspierania władz publicznych poprzez 
uwzględnianie w udzielaniu zamówień 
publicznych kwestii społecznych
i związanych z zatrudnieniem; jest zdania, 
że nowe ramy prawne UE wzmacniają 
umocowanie konwencji MOP nr 94
w sprawie klauzul dotyczących pracy
w zamówieniach publicznych, a państwa 
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w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

członkowskie, które jeszcze jej nie 
ratyfikowały powinny być do tego 
zachęcane; wzywa Komisję do udzielania 
pomocy państwom członkowskim
w zakresie monitorowania i badania 
wpływu procedur udzielania zamówień 
publicznych na jakość towarów i usług 
oraz na zatrudnienie; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

Or. en

Poprawka 117
Wim Van De Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. Wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 

15. Wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
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zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów;

Or. en

Poprawka 118
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów 
stosowanych, aby zagwarantować, że 
instytucja udzielająca zamówienia 
publicznego ponosi odpowiedzialność nie 
tylko za dostawców, z którymi zawarła 
umowę, lecz również za podwykonawców
i poddostawców zaangażowanych na 
różnych szczeblach;

Or. sv

Poprawka 119
Rareş-Lucian Niculescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

15. wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do udzielenia w tej dziedzinie pomocy 
w formie podręczników; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane 
w produkcie końcowym,
a w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także 
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych 
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia zharmonizowanej bazy danych 
z kryteriami określonymi pod kątem 
produktów; wskazuje na trudności i koszty 
przy weryfikacji przestrzegania kryteriów 
dla publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

Or. ro

Poprawka 120
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. Wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 

15. Wykazuje brak jasności w zakresie 
odpowiedzialnego społecznie udzielania 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
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do udzielenia w tej dziedzinie pomocy 
w formie podręczników; wskazuje w tym
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane 
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także 
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych 
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

do udzielenia w tej dziedzinie pomocy 
w formie podręczników niemających mocy 
prawnie wiążącej; wskazuje w tym 
kontekście na warunki ramowe zmienione 
przez traktat z Lizbony i kartę praw 
podstawowych i oczekuje, że zostanie to 
odpowiednio wdrożone przez Komisję; 
zwraca uwagę na istotną problematykę 
faktu, że kryteria społeczne odnoszą się 
głównie do procesu produkcji, co sprawia, 
że zazwyczaj nie są rozpoznawane 
w produkcie końcowym, a 
w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
łańcuchach dostaw ich kontrola jest 
utrudniona; dlatego oczekuje także 
w zakresie społecznie odpowiedzialnego 
udzielania zamówień publicznych 
opracowania precyzyjnych 
i weryfikowalnych kryteriów lub 
stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; 
wskazuje na trudności i koszty przy 
weryfikacji przestrzegania kryteriów dla 
publicznych instytucji udzielających 
zamówień i wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiedniego wsparcia 
oraz wspierania instrumentów służących 
certyfikacji niezawodności łańcuchów 
dostaw;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. Praktyczna pomoc: Baza danych
i szkolenia
wzywa do utworzenia często 
aktualizowanej bazy danych, tak aby 
kryteria stanowiące podstawę różnych 
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marek oraz systemów zapewniania 
zgodności ze zrównoważonym rozwojem 
mogły być wykorzystywane do udzielania 
zamówień publicznych oraz aby władze 
publiczne mogły zweryfikować zgodność
z wymaganymi kryteriami;
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie zorganizowały szkolenia
i kampanie kształtujące świadomość 
skierowane do władz lokalnych
i decydentów politycznych, a także innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
podmiotów świadczących usługi socjalne;

Or. en

Poprawka 122
Cornelis De Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że protokół w sprawie 
usług świadczonych w interesie ogólnym
stanowiący załącznik do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zawiera postulat dotyczący 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
jakości, bezpieczeństwa i przystępności 
cenowej, równego traktowania
i promowania powszechnego dostępu do 
tych usług, jak również prawa 
użytkowników do tego dostępu; podkreśla, 
że usługi świadczone w interesie ogólnym 
należą do kategorii prawnej UE, która 
stanowi wyjątek od zasad konkurencji
w celu zagwarantowania 
proporcjonalnego ubiegania się
o realizację uzasadnionych usług 
świadczonych w interesie publicznym 
przez przedsiębiorstwa prywatne; uznaje 
fakt, że władze publiczne w państwach 
członkowskich decydują, czy świadczą te 
usługi bezpośrednio za pośrednictwem 
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własnej administracji czy też powierzają 
świadczenie tych usługi osobie trzeciej 
(podmiotowi prywatnemu lub 
publicznemu); w przypadku wyboru osoby 
trzeciej zazwyczaj zastosowanie mają 
przepisy dotyczące udzielania zamówień 
publicznych; podkreśla, że Komisja 
powinna aktywnie wspierać państwa 
członkowskie w celu uwzględnienia
w przepisach dotyczących udzielania 
zamówień publicznych wspólnych 
wartości UE w odniesieniu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 123
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15c. ponawia swój wniosek, o którym 
mowa w sprawozdaniu z lutego 2009 r., 
dotyczący przygotowania przez Komisję 
podręcznika na temat zamówień 
przedkomercyjnych, który miałby 
zawierać praktyczne przykłady dotyczące 
podziału ryzyka i korzyści na warunkach 
rynkowych; uważa ponadto, że prawa 
własności intelektualnej powinny być 
przyznane przedsiębiorstwom 
uczestniczącym w postępowaniach 
dotyczących zamówień 
przedkomercyjnych, co wpłynęłoby na 
wzrost zrozumienia wśród władz 
publicznych i zachęciło dostawców do 
szerszego uczestnictwa w postępowaniach 
dotyczących udzielania zamówień 
przedkomercyjnych;

Or. en
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Poprawka 124
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15d. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie przez Komisję Europejską 
helpdesku EMAS, który dostarcza 
praktycznych informacji i udziela 
wsparcia przedsiębiorstwom i innym 
organizacjom w zakresie badania, 
monitorowania i poprawy ich 
efektywności środowiskowej podczas 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
wzywa Komisję do rozważenia utworzenia 
bardziej ogólnej strony internetowej, która 
oferowałaby praktyczne porady i wsparcie 
dla podmiotów uczestniczących
w postępowaniach przetargowych 
dotyczących zamówień publicznych,
w szczególności podmioty zaangażowane
w skomplikowane procedury dotyczące 
zamówień, które wymagają współpracy;

Or. en

Poprawka 125
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15e. zauważa, że MŚP napotykają liczne 
trudności, aby uzyskać dostęp do rynku 
zamówień publicznych oraz że należy 
podjąć wzmożone wysiłki w celu 
opracowania strategii na rzecz MŚP; 
dlatego w ramach tej strategii zwraca się 
do państw członkowskich o współpracę
z instytucjami zamawiającymi w celu 
zwiększenia w stosownych przypadkach 
możliwości zlecania podwykonawstwa, jak 
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również opracowania i rozpowszechniania 
najlepszych technik, unikania zbyt 
nakazowych procedur kwalifikacyjnych, 
stosowania określonych standardów do 
dokumentów przetargowych w celu 
zagwarantowania, że dostawcy nie będą 
musieli zaczynać od początku oraz 
utworzenia scentralizowanej strony 
internetowej zawierającej ogłoszenia
o zamówieniach; wzywa również Komisję 
do gromadzenia inicjatyw państw 
członkowskich w tym zakresie oraz 
zachęcania do rozpowszechniania 
europejskiego kodeksu najlepszych 
praktyk w ramach programu „Small 
Business Act”;

Or. en

Poprawka 126
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15f. wzywa Komisję do zachęcania władz 
publicznych do stosowania kryteriów 
sprawiedliwego handlu podczas 
udzielania zamówień publicznych
i realizowania polityki zakupów w oparciu
o definicję sprawiedliwego handlu
w brzmieniu przyjętym w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
sprawiedliwego handlu i rozwoju z dnia 6 
czerwca 2006 r. oraz niedawnego 
komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 5 
maja 2009 r.; ponownie domaga się, aby 
Komisja promowała takie podejście 
poprzez między innymi opracowanie 
konstruktywnych wytycznych na temat 
zamówień publicznych w kontekście 
sprawiedliwego handlu; z zadowoleniem 
przyjmuje jednomyślne przyjęcie opinii 
Komitetu Regionów w dniu 11 lutego 
2011 r., zawierającej postulat utworzenia 
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europejskiej strategii na rzecz 
sprawiedliwego handlu dla lokalnych
i regionalnych władz;

Or. en

Poprawka 127
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15 g (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15g. zachęca państwa członkowskie do 
promowania „programu rozwoju dla 
dostawców”, który został już opracowany
w niektórych państwach; zauważa, że 
takie narzędzie może być wykorzystywane 
do wspierania dialogu pomiędzy 
dostawcami a instytucjami udzielającymi 
zamówień publicznych, umożliwiając ich 
spotkanie na wczesnym etapie procesu 
zakupu; podkreśla, że taki mechanizm ma 
kluczowe znaczenie dla pobudzania 
innowacji i poprawy dostępu do rynków 
zamówień publicznych dla MŚP;

Or. en

Poprawka 128
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 15 h (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15h. Usługi socjalne świadczone
w interesie ogólnym 
zwraca uwagę na trudności w transpozycji 
dyrektywy usługowej z dnia 12 grudnia 
2006 r. w wielu państwach członkowskich, 
zwłaszcza jeśli chodzi o szczególny 
charakter usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym; podkreśla, że sposób 
realizacji zamówień publicznych 
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udzielanych w dziedzinie usług socjalnych
w ramach procedur przetargowych 
negatywnie wpływa na jakość, a tym 
samym na usługę świadczoną dla 
użytkowników, ponieważ zbyt często nie 
bierze się pod uwagę kryteriów jakości; 
uważa, że dyrektywy dotyczące zamówień 
publicznych są niedostosowane do 
przepisów regulujących zawieranie umów
o świadczenie usług socjalnych w interesie 
ogólnym; w związku z tym zwraca się do 
Komisji o jak najszybsze opracowanie 
przepisów właściwych dla usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 i (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15i. wzywa Komisję do zwiększenia 
wysiłków podejmowanych w celu 
zapobiegania dyskryminacji europejskich 
MŚP, które są traktowane gorzej wskutek 
dyskryminacyjnych postanowień 
nałożonych przez niektóre strony 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych WTO (GPA), np. przez Kanadę
i Stany Zjednoczone;
wzywa Komisję głównie do tego, by
w trakcie ponownych negocjacji GMP 
starała się albo uzyskać od odnośnych 
państw rozszerzenie zakresu ich zamówień 
publicznych regulowanego 
porozumieniem, które będzie 
proporcjonalne do wartości zamówień 
zarezerwowanych dla ich rodzimych MŚP, 
albo doprowadzić do włączenia do tego 
porozumienia klauzuli umożliwiającej 
Unii Europejskiej uprzywilejowane 
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traktowanie europejskich MŚP w trakcie 
udzielania zamówień publicznych, na 
wzór zapisu już obowiązującego odnośne 
państwa;

Or. fr

Poprawka 130
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15 j (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15j. uznaje, że szkolenia i wymiana 
doświadczeń między władzami 
publicznymi a Komisją Europejską ma 
kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia 
trudności występujących na rynku 
zamówień publicznych; obawia się jednak, 
że w miarę ograniczania środków 
krajowych, takie inicjatywy mogą być 
porzucane; zwraca się zatem do państw 
członkowskich i Komisji Europejskiej do 
korzystania z istniejących zasobów
i mechanizmów, będących w ich 
posiadaniu, takich jak wzajemna ocena,
o której mowa w dyrektywie usługowej
w celu zachęcania niewielkich zespołów 
ekspertów ds. zamówień publicznych
z danego regionu do prowadzenia 
przeglądu działań realizowanych w innym 
regionie UE, co mogłoby pomóc 
zbudować zaufanie i opracować najlepsze 
praktyki w różnych państwach 
członkowskich; 

Or. en


