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Amendamentul 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
privind parteneriatele public-privat și 
dreptul comunitar în domeniul 
contractelor de achiziții publice și al 
concesiunilor (COM/2005/0569 final),

Or. en

Amendamentul 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Referirea 8b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul referitor la 
consultarea publică cu privire la Cartea 
verde privind parteneriatele public-privat 
și dreptul comunitar în domeniul 
contractelor de achiziții publice și al 
concesiunilor - SEC(2205) 629,

Or. en

Amendamentul 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Referirea 8c (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Cartea verde a Comisiei 
cu privire la parteneriatele public-privat și 
dreptul comunitar în domeniul 
contractelor publice și al concesiunilor 
(COM/2004/0327 final),

Or. en

Amendamentul 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Referirea 8d (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
interpretativă a Comisiei privind 
acordarea de concesiuni în temeiul 
dreptului comunitar (2000/C1212/02),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor din 10 februarie 2010 cu 
privire la „contribuția la dezvoltarea 
durabilă: rolul comerțului echitabil și al 
sistemelor neguvernamentale de asigurare 
a durabilității comerciale” (RELEX-IV-
026),

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

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 6 iunie 
2006 referitoare la comerțul echitabil și 
dezvoltarea (2005/2245 (INI)),

Or. en

Amendamentul 7
Barbara Weiler

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât criza economică și financiară a 
demonstrat clar marea importanță 
economică a domeniului contractelor de 
achiziții publice, și întrucât administrațiile 
publice își pot îndeplini bine sarcinile în 
sens general numai atunci când se bucură 
de certitudinea juridică necesară, iar 
procedurile nu sunt prea complexe;

A. întrucât criza economică și financiară a 
demonstrat clar marea importanță 
economică a domeniului contractelor de 
achiziții publice, întrucât efectele crizei 
asupra autorităților locale sunt deja 
evidente, și întrucât administrațiile publice 
își pot îndeplini bine sarcinile în sens 
general numai atunci când se bucură de 
certitudinea juridică necesară, iar 
procedurile nu sunt prea complexe;

Or. de

Amendamentul 8
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât legislația privind achizițiile 
publice are rolul de a asigura că fondurile 
publice sunt gestionate în mod corect și de 
a oferi întreprinderilor interesate 
posibilitatea de a le fi atribuite contracte, 
în contextul unei concurențe loiale;

Or. de

Amendamentul 9
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât întreprinderile private trebuie 
să aibă posibilitatea de a obține contracte 
de achiziții publice și trebuie să existe o 
concurență loială în cadrul procedurii de 
atribuire a contractelor de achiziții 
publice;

Or. de

Amendamentul 10
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât un obiectiv important al 
normelor privind achizițiile publice este 
garantarea faptului că statul cheltuie 
banii publici cât mai eficient posibil;

Or. de
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Amendamentul 11
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

întrucât Tratatul de la Lisabona recunoaște 
pentru prima dată în dreptul primar al 
Uniunii Europene dreptul la autonomie 
administrativă al autorităților locale și 
regionale, consolidează principiul 
subsidiarității și introduce dreptul de a 
formula o acțiune în justiție nu doar pentru 
parlamentele naționale, ci și pentru 
Comitetul Regiunilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 12
Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Tratatul de la Lisabona 
recunoaște pentru prima dată în dreptul 
primar al Uniunii Europene dreptul la 
autonomie administrativă al autorităților 
locale și regionale, consolidează 
principiul subsidiarității și introduce 
dreptul de a formula o acțiune în justiție 
nu doar pentru parlamentele naționale, ci 
și pentru Comitetul Regiunilor;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona include 
noțiunea unei economii sociale de piață, 
și o clauză socială prin care problemele 
sociale (promovarea unui nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, protecția socială 
adecvată, lupta împotriva excluderii 
sociale etc.) trebuie luate în considerare 
în momentul definirii și punerii în 
aplicare a tuturor politicilor;

Or. en
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Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât a existat un număr 
disproporționat de cazuri de încălcare a 
dreptului comunitar introduse în fața 
Curții Europene de Justiție în acest 
domeniu, ceea ce indică faptul că multe 
state membre s-au luptat pentru a se 
conforma directivelor privind achizițiile 
publice;

Or. en

Amendamentul 14
Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât Protocolul nr. 26 privind 
serviciile de interes general transmite un 
mesaj clar, subliniind, printre altele, rolul 
esențial și competențele discreționare 
extinse ale autorităților naționale, 
regionale și locale în ceea ce privește
furnizarea, punerea în funcțiune și 
organizarea serviciilor de interes 
economic general într-un mod care să 
răspundă cât mai bine nevoilor 
utilizatorilor;

Or. en
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Amendamentul 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene include noțiunea de 
economie socială de piață, o clauză 
socială, precum și un protocol privind 
serviciile de interes general, care definesc 
valorile comune în cadrul UE, pentru a 
asigura faptul că politicile europene 
evoluează într-un mod care răspunde 
aspirațiilor cetățenilor Europei;

Or. en

Amendamentul 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât Convenția OIM nr. 94 
prevede că contractele publice generale 
trebuie să cuprindă clauze care să asigure 
o remunerație echitabilă și condiții de 
lucru care să nu fie mai puțin favorabile 
decât cele convenite în acordurile 
colective, printre altele;

Or. en

Amendamentul 17
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât o piață a achizițiilor publice 
care funcționează bine este esențială 
pentru piața internă, atât pentru a 
încuraja concurența transfrontalieră, a 
stimula inovarea, a promova economia cu 
emisii reduse de carbon, cât și pentru a 
atinge valoarea optimă pentru autoritățile 
publice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Observații generale Observații generale și recomandări

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă faptul că nu au fost realizate până 
în prezent obiectivele urmărite prin 
revizuirea directivelor privind achizițiile 
publice începând cu 2004; speră însă că 
cele mai noi hotărâri ale CEJ vor contribui 
la clarificarea motivelor de drept deschise 
și că numărul plângerilor se va diminua;

1. regretă faptul că nu au fost realizate până 
în prezent obiectivele urmărite prin 
revizuirea directivelor privind achizițiile 
publice începând cu 2004, în special în 
ceea ce privește simplificarea normelor 
privind achizițiile, precum și crearea unei 
certitudini juridice sporite; speră însă că 
cele mai noi hotărâri ale CEJ vor contribui 
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la clarificarea motivelor de drept deschise 
și că numărul plângerilor se va diminua;

Or. en

Amendamentul 20
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă faptul că nu au fost realizate până 
în prezent obiectivele urmărite prin 
revizuirea directivelor privind achizițiile 
publice începând cu 2004; speră însă că 
cele mai noi hotărâri ale CEJ vor contribui 
la clarificarea motivelor de drept deschise 
și că numărul plângerilor se va diminua;

1. regretă faptul că nu au fost realizate până 
în prezent obiectivele urmărite prin 
revizuirea directivelor privind achizițiile 
publice începând cu 2004; speră însă că 
cele mai noi hotărâri ale CEJ vor contribui 
la clarificarea motivelor de drept deschise 
și că numărul plângerilor se va diminua; 
invită Comisia să aibă în vedere și să 
urmărească în mod activ obiectivele de 
simplificare și raționalizare a procedurii 
de achiziții publice în cadrul oricărei 
proceduri de revizuire a normelor 
europene;

Or. de

Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu 
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu 
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
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un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, 
precum și întreprinderile mici și mijlocii
în fața unor probleme juridice dificile, pe 
care acestea nu le mai pot depăși fără un 
efort sporit sau fără consultanță juridică 
externă; invită insistent Comisia să 
contribuie la soluționarea problemei și să 
analizeze, de asemenea, în cadrul inițiativei 
pentru o mai bună legiferare, efectele 
instrumentelor legislative fără caracter 
juridic obligatoriu, și să le examineze și din 
punctul de vedere al principiilor 
subsidiarității și proporționalității;

un regim juridic complex și confuz, care 
pune întreprinderile mici și mijlocii, 
precum și orașele mai mici și comunele în 
fața unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

Or. de

Amendamentul 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, 
național și regional, mai ales printr-un 
număr de inițiative fără caracter juridic 
obligatoriu ale Comisiei Europene și ale 
serviciilor sale, precum și prin 
interpretarea oferită de tribunalele 
europene, a avut drept rezultat un regim 
juridic complex și confuz, care pune 
orașele mai mici și comunele, precum și 
întreprinderile mici și mijlocii în fața unor 
probleme juridice dificile, pe care acestea 
nu le mai pot depăși fără un efort sporit sau 
fără consultanță juridică externă; invită 
insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 

2. regretă, de asemenea, faptul că 
reglementările existente, în combinație cu 
măsurile de punere în aplicare și inițiative 
fără caracter juridic obligatoriu, au avut 
drept rezultat un regim juridic complex și 
confuz, care pune orașele mai mici și 
comunele, precum și întreprinderile mici și 
mijlocii în fața unor probleme juridice 
dificile, pe care acestea nu le mai pot 
depăși fără un efort sporit sau fără 
consultanță juridică externă; invită insistent 
Comisia să contribuie la soluționarea 
problemei și să analizeze, de asemenea, în 
cadrul inițiativei pentru o mai bună 
legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;
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proporționalității;

Or. en

Amendamentul 23
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care
pune orașele mai mici și comunele, 
precum și întreprinderile mici și mijlocii
în fața unor probleme juridice dificile, pe 
care acestea nu le mai pot depăși fără un 
efort sporit sau fără consultanță juridică 
externă; invită insistent Comisia să 
contribuie la soluționarea problemei și să 
analizeze, de asemenea, în cadrul inițiativei 
pentru o mai bună legiferare, efectele 
instrumentelor legislative fără caracter 
juridic obligatoriu, și să le examineze și din 
punctul de vedere al principiilor 
subsidiarității și proporționalității;

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune organismele publice, întreprinderile 
private, precum și furnizorii de servicii de 
interes general în fața unor probleme 
juridice dificile, pe care acestea nu le mai 
pot depăși fără un efort sporit sau fără 
consultanță juridică externă; invită insistent 
Comisia să contribuie la soluționarea 
problemei și să analizeze, de asemenea, în 
cadrul inițiativei pentru o mai bună 
legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 24
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, precum 
și întreprinderile mici și mijlocii în fața 
unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

2. regretă, de asemenea, faptul că
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales ca urmare a 
transpunerii incomplete a directivelor 
comunitare privind achizițiile publice în 
legislația națională și printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, precum 
și întreprinderile mici și mijlocii în fața 
unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, 
național și regional, mai ales printr-un 
număr de inițiative fără caracter juridic 
obligatoriu ale Comisiei Europene și ale 
serviciilor sale, precum și prin
interpretarea oferită de tribunalele 

2. regretă, de asemenea, faptul că mai ales 
prin interacțiunea dreptului european, 
național și regional, precum și printr-un 
număr de inițiative fără caracter juridic 
obligatoriu ale Comisiei Europene și ale 
serviciilor sale, precum și prin interpretarea 
oferită de tribunalele europene și 
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europene, a avut drept rezultat un regim 
juridic complex și confuz, care pune 
orașele mai mici și comunele, precum și
întreprinderile mici și mijlocii în fața unor 
probleme juridice dificile, pe care acestea 
nu le mai pot depăși fără un efort sporit sau 
fără consultanță juridică externă; invită 
insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

naționale, a rezultat un regim juridic 
complex și confuz, care pune orașele mai 
mici și comunele, precum și întreprinderile 
mici și mijlocii în fața unor probleme 
juridice dificile, pe care acestea nu le mai 
pot depăși fără un efort sporit sau fără 
consultanță juridică externă; invită insistent 
Comisia să contribuie la soluționarea 
problemei și să analizeze, de asemenea, în 
cadrul inițiativei pentru o mai bună 
legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
să le limiteze la strictul necesar, și să le 
examineze și din punctul de vedere al 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu 
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, precum 
și întreprinderile mici și mijlocii în fața 
unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, precum 
și întreprinderile mici și mijlocii în fața 
unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
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al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

al principiilor subsidiarității și 
proporționalității, și să ia în considerare 
cele cinci principii stabilite în Cartea albă 
din 2001 privind guvernarea europeană 
(deschidere, participare, responsabilitate, 
eficiență și coerență);

Or. en

Amendamentul 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, precum 
și întreprinderile mici și mijlocii în fața 
unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

2. regretă, de asemenea, faptul că 
interacțiunea dreptului european, național 
și regional, mai ales printr-un număr de 
inițiative fără caracter juridic obligatoriu
ale Comisiei Europene și ale serviciilor 
sale, precum și prin interpretarea oferită de 
tribunalele europene, a avut drept rezultat 
un regim juridic complex și confuz, care 
pune orașele mai mici și comunele, precum 
și întreprinderile mici și mijlocii în fața 
unor probleme juridice dificile, pe care 
acestea nu le mai pot depăși fără un efort 
sporit sau fără consultanță juridică externă; 
invită insistent Comisia să contribuie la 
soluționarea problemei și să analizeze, de 
asemenea, în cadrul inițiativei pentru o mai 
bună legiferare, efectele instrumentelor 
legislative fără caracter juridic obligatoriu, 
și să le examineze și din punctul de vedere 
al principiilor subsidiarității și 
proporționalității, și să ia în considerare 
cele cinci principii stabilite în Cartea albă 
din 2001 privind guvernarea europeană 
(deschidere, participare, responsabilitate, 
eficiență și coerență);

Or. en
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Amendamentul 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că adesea, ca urmare a 
acestei evoluții, autoritatea contractantă 
trebuie să acorde prioritate certitudinii 
juridice în fața necesităților politicilor, și 
că având în vedere presiunea asupra 
bugetelor publice trebuie să atribuie în 
mod frecvent contractul sau serviciul celei 
mai ieftine oferte, mai degrabă decât 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic; își exprimă temerea cu 
privire la faptul că acest lucru va slăbi 
baza inovatoare și competitivitatea 
globală a UE; îndeamnă Comisia să 
remedieze situația și să elaboreze măsuri 
strategice de încurajare, abilitând 
autoritățile contractante să atribuie 
contractele ofertelor celor mai rentabile și 
de cea mai bună calitate;

Or. en

Amendamentul 29
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că inițiativele din 
domeniul achizițiilor publice trebuie să fie 
coordonate mai bine pentru a nu pune în 
pericol coerența cu directivele privind 
achizițiile publice și pentru a nu-i pune pe 
utilizatori în fața unor probleme juridice; 
solicită din aceste motive obligativitatea 
unei coordonări în cadrul Comisiei 

3. subliniază faptul că inițiativele din 
domeniul achizițiilor publice trebuie să fie 
coordonate mai bine pentru a nu pune în 
pericol coerența cu directivele privind 
achizițiile publice și pentru a nu-i pune pe 
utilizatori în fața unor probleme juridice; 
solicită din aceste motive obligativitatea 
unei coordonări în cadrul Comisiei 



PE439.869v01-00 18/82 AM\808736RO.doc

RO

Europene, inclusiv o prezență online unică 
pentru a îmbunătăți transparența și 
utilitatea legiferării;

Europene, sub conducerea Direcției 
Generale Piața Internă și Servicii, care 
este responsabilă de achizițiile publice, și 
cu participarea celorlalte direcții generale 
relevante; solicită o prezență online unică 
pentru a îmbunătăți transparența și 
utilitatea legiferării;

Or. en

Amendamentul 30
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că inițiativele din 
domeniul achizițiilor publice trebuie să fie 
coordonate mai bine pentru a nu pune în 
pericol coerența cu directivele privind 
achizițiile publice și pentru a nu-i pune pe 
utilizatori în fața unor probleme juridice; 
solicită din aceste motive obligativitatea
unei coordonări în cadrul Comisiei 
Europene, inclusiv o prezență online unică 
pentru a îmbunătăți transparența și 
utilitatea legiferării;

3. subliniază faptul că inițiativele din 
domeniul achizițiilor publice trebuie să fie 
coordonate mai bine pentru a nu pune în 
pericol coerența cu directivele privind 
achizițiile publice și pentru a nu-i pune pe 
utilizatori în fața unor probleme juridice; 
solicită din aceste motive obligativitatea 
unei coordonări în cadrul Comisiei 
Europene, inclusiv o prezență online unică 
și o informare regulată a autorităților 
contractante pentru a îmbunătăți 
transparența și utilitatea legiferării;

Or. ro

Amendamentul 31
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să remedieze 
această situație și să elaboreze măsuri 
strategice pentru a încuraja și a abilita 
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autoritățile contractante să acorde 
prioritate celei mai avantajoase oferte din 
punct de vedere economic și calitativ, 
contribuind astfel la atingerea 
obiectivelor politice ale UE, în special 
obiectivele unei creșteri inovatoare, 
responsabile din punct de vedere social și 
ecologic, care se află în centrul strategiei 
Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată și mai 
multă transparență atât în cadrul acestui 
comitet, cât și în cadrul noului comitet 
planificat pentru parteneriatele public-
privat;

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată, prin 
includerea partenerilor sociali, și mai 
multă transparență atât în cadrul acestui 
comitet, cât și în cadrul noului comitet 
planificat pentru parteneriatele public-
privat;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
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grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată și mai 
multă transparență atât în cadrul acestui 
comitet, cât și în cadrul noului comitet 
planificat pentru parteneriatele public-
privat;

grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei (ACPP), sau rolul și 
competențele Comitetului consultativ 
pentru contractele de achiziții publice 
(CAP) și îndeamnă Comisia să asigure o 
alcătuire echilibrată și mai multă 
transparență atât în cadrul acestui comitet, 
cât și în cadrul noului comitet consultativ
planificat pentru parteneriatele public-
privat; solicită ca Parlamentul European 
să fie informat în mod corespunzător, și 
să i se furnizeze toate informațiile 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 34
Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată și mai 
multă transparență atât în cadrul acestui 
comitet, cât și în cadrul noului comitet 
planificat pentru parteneriatele public-
privat;

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată, prin 
includerea sindicatelor și a 
reprezentanților comunității de afaceri, în 
special a IMM-urilor, și mai multă 
transparență atât în cadrul acestui comitet, 
cât și în cadrul noului comitet planificat 
pentru parteneriatele public-privat;

Or. en

Amendamentul 35
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată și mai 
multă transparență atât în cadrul acestui 
comitet, cât și în cadrul noului comitet 
planificat pentru parteneriatele public-
privat;

4. deplânge lipsa de transparență cu privire 
la alcătuirea și la rezultatele activității 
grupului consultativ intern pentru achiziții 
publice al Comisiei și îndeamnă Comisia 
să asigure o alcătuire echilibrată și mai 
multă transparență și indicatori clari de 
rezultat de etapă și proces, atât în cadrul 
acestui comitet, cât și în cadrul noului 
comitet planificat pentru parteneriatele 
public-privat;

Or. ro

Amendamentul 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să examineze 
implicațiile Protocolului nr. 26 privind 
liniile directoare existente, în special 
ținând cont de faptul că articolul 2 din 
Protocolul nr. 26 prevede că „dispozițiile 
tratatelor nu aduc în niciun fel atingere 
competenței statelor membre în ceea ce 
privește furnizarea, punerea în funcțiune 
și de organizarea de servicii de natură 
non-economică de interes general”;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou) 



PE439.869v01-00 22/82 AM\808736RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. consideră că întrucât contractele 
publice privesc fondurile publice, acestea 
trebuie să fie transparente și deschise 
controlului public; solicită Comisiei 
clarificări, pentru a asigura că autoritățile 
locale și alte autorități publice beneficiază 
de certitudine juridică și își pot informa 
cetățenii cu privire la obligațiile 
contractuale ale acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate; subliniază în mod 
preventiv faptul că o revizuire a acestor 
directive în acest moment ar fi prea 
timpurie; susține însă în cadrul unei 
revizii ulterioare introducerea directivei
privind căile de atac în cazul achizițiilor 
publice pentru a se opune unei viitoare 
fragmentări a dreptului privind achizițiile 
publice; consideră că efectele practice ale 
acestei directive nu pot fi evaluate în 
momentul de față, întrucât aceasta nu a fost 
încă transpusă în toate statele membre;

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate, și în strânsă cooperare 
cu Parlamentul European; susține în 
cadrul unei revizii ulterioare luarea în 
considerare a întregul cadru, precum și 
cuprinderea directivei privind căile de atac 
în cazul achizițiilor publice pentru a se 
opune unei viitoare fragmentări a dreptului 
privind achizițiile publice; consideră că 
efectele practice ale acestei directive nu pot 
fi evaluate în momentul de față, întrucât 
aceasta nu a fost încă transpusă în toate 
statele membre;

Or. en
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Amendamentul 39
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate; subliniază în mod 
preventiv faptul că o revizuire a acestor 
directive în acest moment ar fi prea 
timpurie; susține însă în cadrul unei revizii 
ulterioare introducerea directivei privind 
căile de atac în cazul achizițiilor publice 
pentru a se opune unei viitoare fragmentări 
a dreptului privind achizițiile publice; 
consideră că efectele practice ale acestei 
directive nu pot fi evaluate în momentul de 
față, întrucât aceasta nu a fost încă 
transpusă în toate statele membre;

5. îndeamnă Comisia să efectueze o 
evaluare ex post a directivelor privind 
achizițiile publice, ținând cont de pozițiile 
menționate în acest raport; se așteaptă ca 
această revizuire să fie realizată printr-o 
participare extinsă a tuturor părților 
interesate; subliniază în mod preventiv 
faptul că o revizuire a acestor directive în 
acest moment ar fi prea timpurie; susține 
însă în cadrul unei revizii ulterioare 
introducerea unei analize a legislației 
naționale de transpunere a directivei 
privind căile de atac în cazul achizițiilor 
publice pentru a se opune unei viitoare 
fragmentări a dreptului privind achizițiile 
publice; consideră că efectele practice ale 
acestei directive nu pot fi evaluate în 
momentul de față, întrucât aceasta nu a fost 
încă transpusă în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate; subliniază în mod 
preventiv faptul că o revizuire a acestor 

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate; subliniază în mod 
preventiv faptul că o revizuire a acestor 
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directive în acest moment ar fi prea 
timpurie; susține însă în cadrul unei revizii 
ulterioare introducerea directivei privind 
căile de atac în cazul achizițiilor publice 
pentru a se opune unei viitoare fragmentări 
a dreptului privind achizițiile publice; 
consideră că efectele practice ale acestei 
directive nu pot fi evaluate în momentul de 
față, întrucât aceasta nu a fost încă 
transpusă în toate statele membre;

directive în acest moment ar fi prea 
timpurie; susține însă în cadrul unei revizii 
ulterioare introducerea directivei privind 
căile de atac în cazul achizițiilor publice 
pentru a se opune unei viitoare fragmentări 
a dreptului privind achizițiile publice; 
consideră că efectele practice ale acestei 
directive nu pot fi evaluate în momentul de 
față, întrucât aceasta nu a fost încă 
transpusă în toate statele membre; invită 
Comisia să aplice achizițiilor publice 
dispozițiile relevante din tratat;

Or. en

Amendamentul 41
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie 
realizată printr-o participare extinsă a 
tuturor părților interesate; subliniază în 
mod preventiv faptul că o revizuire a 
acestor directive în acest moment ar fi 
prea timpurie; susține însă în cadrul unei 
revizii ulterioare introducerea directivei 
privind căile de atac în cazul achizițiilor 
publice pentru a se opune unei viitoare 
fragmentări a dreptului privind achizițiile 
publice; consideră că efectele practice ale 
acestei directive nu pot fi evaluate în 
momentul de față, întrucât aceasta nu a 
fost încă transpusă în toate statele 
membre;

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de evaluare a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca orice dezbatere privind 
rezultatele evaluării să fie realizată printr-
o participare extinsă a tuturor părților 
interesate;

Or. en
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Amendamentul 42
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate; subliniază în mod 
preventiv faptul că o revizuire a acestor 
directive în acest moment ar fi prea 
timpurie; susține însă în cadrul unei revizii 
ulterioare introducerea directivei privind 
căile de atac în cazul achizițiilor publice 
pentru a se opune unei viitoare fragmentări 
a dreptului privind achizițiile publice; 
consideră că efectele practice ale acestei 
directive nu pot fi evaluate în momentul de 
față, întrucât aceasta nu a fost încă 
transpusă în toate statele membre;

5. îndeamnă Comisia să țină cont de 
pozițiile menționate în acest raport în 
cadrul activității sale de revizuire a 
directivelor privind achizițiile publice; se 
așteaptă ca această revizuire să fie realizată 
printr-o participare extinsă a tuturor 
părților interesate, și în strânsă colaborare 
cu Parlamentul European; susține în 
cadrul unei revizii ulterioare introducerea 
directivei privind căile de atac în cazul 
achizițiilor publice, precum și un cadru 
legislativ specific pentru concesionările de 
servicii, pentru a se opune unei viitoare 
fragmentări a dreptului privind achizițiile
publice; consideră că un cadru juridic 
coerent pentru contractele de achiziții 
publice necesită o directivă-cadru privind 
serviciile de interes economic general; 
consideră că efectele practice ale acestei 
directive nu pot fi evaluate în momentul de 
față, întrucât aceasta nu a fost încă 
transpusă în toate statele membre;

Or. fr

Amendamentul 43
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a încuraja 
IMM-urile (întreprinderi mici și mijlocii) 
să participe la contracte de achiziții 
publice pentru achiziții publice din țările 
terțe și invită Comisia să ia măsuri 
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eficiente care să garanteze că 
întreprinderile din cadrul Uniunii 
beneficiază de un acces veritabil la 
contractele de achiziții publice din țările 
terțe;

Or. el

Amendamentul 44
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. ia notă de importanța standardelor 
pentru achiziții publice, prin faptul că 
acestea pot contribui la îndeplinirea
obiectivelor de către autoritățile 
contractante, permițându-le să utilizeze 
procese încercate și testate pentru a obține 
produse și servicii, oferind astfel o 
procedură de licitație mai rentabilă și 
garantând faptul că achiziția îndeplinește 
alte obiective strategice, precum 
durabilitatea sau achiziționarea de la 
întreprinderi mici;

Or. en

Amendamentul 45
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. invită Comisia să studieze posibilitatea 
de a folosi contractele publice ecologice 
ca un instrument de promovare a 
dezvoltării durabile;
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Or. el

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Observații specifice Cooperarea între instituțiile publice

Or. en

Amendamentul 47
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește faptul că Tratatul de la 
Lisabona care a intrat în vigoare la 1 
decembrie 2009 recunoaște pentru prima 
dată în dreptul primar al Uniunii Europene 
dreptul la autonomie administrativă la nivel 
regional și comunal (articolul 4 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană); subliniază faptul că Curtea 
Europeană de Justiție a invocat deja 
dreptul la autonomie administrativă la 
nivel comunal și că a indicat deja faptul 
„că o autoritate publică își poate îndeplini 
sarcinile de interes public care îi revin prin 
propriile mijloace [...] și în colaborare cu 
alte autorități publice” (C-324/07); face 
referire, de asemenea, la Hotărârea Marii 
Camere a CEJ din 9 iunie 2009 (C-480/06), 
care a consemnat, în plus, faptul că dreptul 
comunitar nu prescrie nici o formă juridică 
specială autorităților publice în vederea 
îndeplinirii comune a sarcinilor lor publice; 
consideră prin urmare parteneriatele de tip 

6. reamintește faptul că Tratatul de la 
Lisabona care a intrat în vigoare la 1 
decembrie 2009 recunoaște pentru prima 
dată în dreptul primar al Uniunii Europene 
dreptul la autonomie administrativă la nivel 
regional și comunal (articolul 4 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană); subliniază faptul că Curtea 
Europeană de Justiție a indicat deja faptul 
„că o autoritate publică își poate îndeplini 
sarcinile de interes public care îi revin prin 
propriile mijloace [...] și în colaborare cu 
alte autorități publice” (C-324/07); face 
referire, de asemenea, la Hotărârea Marii 
Camere a CEJ din 9 iunie 2009 (C-480/06), 
care a consemnat, în plus, faptul că dreptul 
comunitar nu prescrie nici o formă juridică 
specială autorităților publice în vederea 
îndeplinirii comune a sarcinilor lor publice; 
subliniază faptul că CEJ consideră că 
cooperarea dintre organismele publice nu 
intră sub incidența domeniului de 
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public-public, precum și cooperările 
comunale și colaborarea între state ca fiind 
exceptate de prevederile în domeniul 
achizițiilor publice, cu condiția respectării 
următoarelor criterii cumulative:

aplicare al directivelor privind achizițiile 
publice decât în anumite condiții, care au 
fost îndeplinite în toate situațiile care stau 
la baza hotărârilor sale; consideră prin 
urmare parteneriatele de tip public-public, 
precum și cooperările comunale și 
colaborarea între state ca fiind exceptate de 
prevederile în domeniul achizițiilor 
publice, cu condiția respectării 
următoarelor criterii cumulative:

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- este vorba despre realizarea comună a
unei sarcini publice obligatorii pentru toate 
comunele,

- este vorba despre realizarea unei sarcini 
publice obligatorii pentru toate comunele,

Or. en

Amendamentul 49
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- este vorba despre realizarea comună a 
unei sarcini publice obligatorii pentru toate 
comunele,

- este vorba despre realizarea comună a 
unei sarcini publice obligatorii pentru toate 
comunele, în cazul în care obiectivele de 
interes public sunt astfel realizate, și 
îndeplinirea sarcinii devine realizabilă 
sau este îmbunătățită semnificativ prin 
intermediul cooperării,
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Or. de

Amendamentul 50
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– atribuirea în comun a unei sarcini de 
serviciu public, alocate tuturor părților 
relevante, implică o cooperare efectivă, în 
sensul unui schimb de bunuri și servicii,

Or. de

Amendamentul 51
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Alineatul 6 – liniuța 1b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– schimbul de bunuri și servicii se 
realizează în mod gratuit,

Or. de

Amendamentul 52
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 1c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– cooperarea poate urmări exclusiv 
obiectivele de interes public, iar 
îndeplinirea sarcinii de către părțile în 
cauză trebuie să devină efectiv realizabilă, 
sau să fie îmbunătățită în mod 
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semnificativ prin intermediul cooperării,

Or. de

Amendamentul 53
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- iar activitatea va fi realizată în esență 
pentru autoritățile publice participante;

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- iar activitatea va fi realizată în esență 
pentru autoritățile publice participante;

eliminat

Or. de

Amendamentul 55
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– serviciile acoperite de cooperare nu sunt 
remunerate; nu pot fi efectuate 
transferuri financiare între parteneri 
publici și, în special, nu pot rezulta 
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profituri din cooperare;

Or. de

Amendamentul 56
Zuzana Roithová

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunere de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia, având în vedere 
necesitatea de a crește eficiența 
achizițiilor publice și de a consolida 
controlul public al acestora, precum și 
obiectivul de a combate în mod eficient 
protecționismul și corupția, să efectueze 
(și să publice pe un singur portal Internet) 
analize comparative ale rezultatelor 
achizițiilor publice care primesc asistență 
financiară comunitară, concentrându-se, 
în special, asupra următorilor indicatori:
1. publicarea diferențelor de preț între 
prețul care rezultă din procedura de 
licitație și prețul final, atunci când 
lucrarea este predată (cu condiția ca 
diferența să fie mai mare de 5 % din 
prețul câștigător), inclusiv publicarea 
celor mai mari și celor mai mici prețuri 
oferite în cadrul procedurii de licitație 
respective,
2. publicarea de lucrări comparabile în 
alte state membre (de exemplu, costul 
pentru construirea unui kilometru de 
autostradă în diferite state membre),
3. publicarea de informații complete cu 
privire la proprietarii companiilor cărora 
le-au fost atribuite contracte de achiziții 
publice, iar în cazul holdingurilor această 
publicare se referă, de asemenea, la 
informații cu privire la proprietarii 
societății-mamă și ai filialelor,
4. publicarea de informații cu privire la 
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cei care au câștigat de mai multe ori 
proceduri de licitație, precum și cu privire 
la titularii societăților respective;

Or. cs

Amendamentul 57
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că Comisia a clarificat 
faptul că nu toate acțiunile întreprinse de 
autoritățile publice intră sub incidența 
dreptului privind achizițiile publice. atâta 
timp cât dispozițiile legislației nu solicită 
crearea unei piețe într-un anumit 
domeniu, rămâne la latitudinea statelor 
membre să decidă dacă și în ce măsură 
doresc să ele însele îndeplinească funcții 
publice;

Or. en

Amendamentul 58
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 6c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. subliniază faptul că concluziile CEJ în 
această hotărâre nu doar că se aplică în 
mod direct cooperării între autoritățile 
locale, dar sunt în general valabile, astfel 
încât acestea pot fi aplicate cooperării 
între alte autorități publice contractante;

Or. en
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Amendamentul 59
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. subliniază faptul că posibilitatea unei 
cooperări între organismele publice este 
limitată atât geografic, cât și în ceea ce 
privește numărul bugetelor afectate de 
cooperare;

Or. de

Amendamentul 60
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 6e (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6e. reafirmă că gratuitatea schimbului de 
bunuri și servicii trebuie interpretată în 
mod strict, astfel încât să nu aibă loc 
transferuri financiare între părțile în 
cauză; în special, nu pot fi efectuate nici 
plăți compensatorii, și nici nu pot rezulta 
profituri; afirmă că cooperarea între 
autoritățile locale care nu intră sub 
incidența domeniului de aplicare al 
directivelor privind achizițiile publice 
trebuie să rămână limitată din punct de 
vedere geografic la organisme publice și 
autorități învecinate, iar din punct de 
vedere funcțional la realizarea sarcinii 
comune;

Or. de
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Amendamentul 61
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că
jurisprudența din acest domeniu a atins 
între timp un nivel claritate suficient; 
invită Comisia și statele membre să ofere
informații cu privire la consecințele legale 
ale acestor hotărâri și se așteaptă ca pe 
viitor să nu se mai formuleze căi de atac în 
aceste domenii;

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; salută recentele 
hotărâri ale Curții din acest domeniu; prin 
urmare, invită Comisia și statele membre 
să difuzeze pe scară largă informații cu 
privire la consecințele legale ale acestor 
hotărâri și se așteaptă ca pe viitor să nu se 
mai formuleze căi de atac în aceste 
domenii;

Or. fr

Amendamentul 62
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
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perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că 
jurisprudența din acest domeniu a atins 
între timp un nivel claritate suficient;
invită Comisia și statele membre să ofere 
informații cu privire la consecințele legale 
ale acestor hotărâri și se așteaptă ca pe 
viitor să nu se mai formuleze căi de atac 
în aceste domenii;

perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; invită Comisia și 
statele membre să ofere informații cu 
privire la consecințele legale ale acestor 
hotărâri; de asemenea, invită Comisia, în 
cooperare cu Parlamentul European și 
statele membre, să definească criterii 
clare și, în general, obligatorii din punct 
de vedere juridic, care să reglementeze 
cooperarea dintre autoritățile locale și 
operațiunile interne, pe baza 
jurisprudenței CEJ, și să ofere informații 
cu privire la acestea într-o comunicare;

Or. de

Amendamentul 63
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că 
jurisprudența din acest domeniu a atins 
între timp un nivel claritate suficient; invită 
Comisia și statele membre să ofere 
informații cu privire la consecințele legale 
ale acestor hotărâri și se așteaptă ca pe 
viitor să nu se mai formuleze căi de atac în 
aceste domenii;

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că 
jurisprudența din acest domeniu a atins 
între timp un nivel claritate suficient; invită 
Comisia și statele membre să ofere 
informații cu privire la consecințele legale 
ale acestor hotărâri și se așteaptă ca pe 
viitor să nu se mai formuleze căi de atac în 
aceste domenii; în plus, subliniază că în 
hotărârea sa CEJ a constatat, de 
asemenea, că admiterea unei contribuții 
de capital pe durata unui contract atribuit 
fără o procedură formală de achiziții 
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publice ar constitui o modificare a 
condițiilor fundamentale ale contractului 
și ar necesita ca acest contract să fie 
supus unei licitații competitive; afirmă că 
jurisprudența în acest domeniu oferă 
acum suficiente indicii pentru criterii 
obligatorii care să reglementeze 
cooperarea între autoritățile locale, care 
nu intră sub incidența domeniului de 
aplicare al directivelor privind achizițiile 
publice și al operațiunile interne; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre 
și Parlamentul European, să definească 
criterii clare și, în general, obligatorii din 
punct de vedere juridic, care să 
reglementeze cooperarea între autoritățile 
locale și operațiunile interne, pe baza 
jurisprudenței CEJ, și să ofere informații 
cu privire la acestea într-o comunicare;

Or. de

Amendamentul 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că 
jurisprudența din acest domeniu a atins 
între timp un nivel claritate suficient; 
invită Comisia și statele membre să ofere 
informații cu privire la consecințele legale 
ale acestor hotărâri și se așteaptă ca pe 

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că normele 
din domeniul parteneriatelor de tip public-
public au înregistrat evoluții importante, 
ca urmare a jurisprudenței CEJ; prin 
urmare, invită Comisia și statele membre 
să ofere informații cu privire la 
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viitor să nu se mai formuleze căi de atac 
în aceste domenii;

consecințele legale ale acestor hotărâri;

Or. en

Amendamentul 65
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când în 
momentul achiziției există deja o 
perspectivă concretă privind o deschidere 
viitoare a capitalului; constată că 
jurisprudența din acest domeniu a atins 
între timp un nivel claritate suficient; 
invită Comisia și statele membre să ofere 
informații cu privire la consecințele legale 
ale acestor hotărâri și se așteaptă ca pe 
viitor să nu se mai formuleze căi de atac 
în aceste domenii;

7. indică faptul că CEJ a constatat în 
Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-
573/07) că simpla posibilitate de 
deschidere a capitalului unei societăți până 
acum publice către investitorii privați poate 
fi luată în considerare în vederea unei 
obligații în temeiul dreptului privind 
achizițiile publice doar atunci când 
caracterul societății cu capital public se 
schimbă pe parcursul perioadei pentru 
care contractul a fost valabil, modificând 
astfel condiția fundamentală a
contractului și necesitând o nouă licitație 
competitivă; constată că normele din 
domeniul parteneriatelor de tip public-
public au înregistrat evoluții importante, 
ca urmare a jurisprudenței CEJ; prin 
urmare, invită Comisia și statele membre 
să ofere informații cu privire la 
consecințele legale ale acestor hotărâri;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – titlu (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Concesionări de servicii

Or. en

Amendamentul 67
Frank Engel

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod 
adecvat și pune din acest motiv sub 
semnul întrebării valoarea adăugată a 
unei propuneri de măsură juridică privind
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii; 
consideră că prin directivele privind 
achizițiile publice din anul 2004 și prin 
jurisprudența complementară a CEJ 
definiția concesionărilor de servicii și 
cadrul juridic al acestora sunt în prezent 
definitivate;

Or. en

Amendamentul 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii
trebuie luate în considerare în mod 
adecvat și pune din acest motiv sub 
semnul întrebării valoarea adăugată a 
unei propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii, 
și invită Comisia să le ia în considerare în 
mod corespunzător doar în cazul în care 
procesul de evaluare dovedește că este 
necesară o definiție juridică; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii a evoluat; cu 
toate acestea ar fi utile clarificări 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 69
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv, cu fermitate, sub 
semnul întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
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din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate, și 
nu există o nevoie juridică pentru o 
directivă europeană privind 
concesionările de servicii;

Or. de

Amendamentul 70
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul 
juridic al acestora sunt în prezent 
definitivate;

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii;

Or. en
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Amendamentul 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
așteaptă din partea Comisiei să tragă 
concluzii din parteneriatele public-privat 
(PPP) nereușite; subliniază faptul că atât 
complexitatea procedurilor, cât și marile 
diferențe din cultura și practica de drept din 
statele membre privind concesionările de 
servicii trebuie luate în considerare în mod 
adecvat și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

Or. en

Amendamentul 72
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
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membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate; ar fi 
de dorit, totuși, să elaboreze norme 
privind publicarea invitațiilor de 
participare la licitație pentru concesionări 
de servicii;

Or. de

Amendamentul 73
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul 
juridic al acestora sunt în prezent 
definitivate;

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii 
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și consideră că, atunci când directivele 
privind achizițiile publice sunt revizuite pe 
viitor, concesionările de servicii trebuie să 
facă obiectul unei legislații specifice, pe 
baza definiției și statutului acestora, astfel
cum sunt prevăzute în directivele privind 
achizițiile publice din anul 2004 și 
completate prin jurisprudența CEJ;
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Or. fr

Amendamentul 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
subliniază faptul că atât complexitatea 
procedurilor, cât și marile diferențe din 
cultura și practica de drept din statele 
membre privind concesionările de servicii
trebuie luate în considerare în mod adecvat 
și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 
noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu 
mare interes evaluarea corespunzătoare; 
așteaptă din partea Comisiei să tragă 
concluzii din parteneriatele public-privat 
(PPP) nereușite; subliniază faptul că atât 
complexitatea procedurilor, cât și marile 
diferențe din cultura și practica de drept din 
statele membre privind concesionările de 
servicii trebuie luate în considerare în mod 
adecvat și pune din acest motiv sub semnul 
întrebării valoarea adăugată a unei 
propuneri de măsură juridică privind 
concesionările de servicii; consideră că 
prin directivele privind achizițiile publice 
din anul 2004 și prin jurisprudența 
complementară a CEJ definiția 
concesionărilor de servicii și cadrul juridic 
al acestora sunt în prezent definitivate;

Or. en

Amendamentul 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că întrucât contractele 
publice privesc fondurile publice, acestea 
trebuie să fie transparente și deschise 
controlului public; solicită Comisiei să 
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clarifice acest lucru, astfel încât 
autoritățile locale și alte autorități publice 
să aibă certitudinea că își pot informa 
cetățenii cu privire la obligațiile 
contractuale asumate;

Or. en

Amendamentul 76
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9 b. subliniază că atribuirea de contracte 
de achiziții publice trebuie să se realizeze 
în condiții de transparență și de tratament 
egal al tuturor părților interesate, având 
ca criteriu fundamental relația dintre preț
și calitate, astfel încât să se ia în 
considerare cea mai bună ofertă, și nu 
doar oferta cea mai redusă din punct de 
vedere financiar;

Or. el

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 – titlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parteneriate de tip public-privat

Or. en
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Amendamentul 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 10 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Alegerea asociatului privat trebuie să aibă 
loc prin intermediul unei proceduri 
publice, după ce cerințele financiare, 
tehnice, operative și administrative, 
precum și caracteristicile ofertei referitoare 
la serviciile care trebuie efectuate au fost 
verificate;

- Alegerea asociatului privat trebuie să aibă 
loc prin intermediul unei proceduri 
transparente, cu publicarea în avans a 
contractului, după ce cerințele financiare, 
tehnice, operative și administrative, 
precum și caracteristicile ofertei referitoare 
la serviciile care trebuie efectuate au fost 
verificate;

Or. en

Amendamentul 79
Frank Engel

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. insistă asupra faptului că orice 
propunere de act legislativ referitor la 
concesionări de servicii ar fi justificată 
doar în vederea remedierii denaturărilor 
în funcționarea pieței interne, și că până 
în prezent nu au fost identificate astfel de 
denaturări și că, prin urmare, o măsură 
juridică privind concesionările de servicii 
nu este necesară atâta timp cât aceasta nu 
este orientată către o îmbunătățire 
identificabilă a funcționării pieței interne;

Or. en
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Amendamentul 80
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită Comisia, având în vedere 
comunicarea sa din 19 noiembrie 2009, să 
pledeze pentru o abordare mai nuanțată a 
utilizării parteneriatelor public-privat, 
ținând cont, de asemenea, de dificultățile 
întâlnite uneori; cu toate acestea, 
consideră că parteneriatele public-privat 
pot oferi o soluție, în special, în cazul 
marilor proiecte de infrastructură, cu 
condiția să se mențină echilibrul între 
costuri și calitatea serviciilor oferite 
utilizatorilor, pe de o parte, și profiturile 
de anuitate acordate întreprinderilor, pe 
de altă parte; invită Comisia să realizeze 
un studiu privind beneficiile economice 
reale pe termen lung ale unor astfel de 
parteneriate pentru autoritățile publice și 
state, în diferitele domenii relevante;

Or. fr

Amendamentul 81
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 10c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază totuși faptul că recenta 
criză economică a aruncat o nouă lumină 
asupra felului în care parteneriatele 
public-private sunt finanțate adesea, iar 
riscurile financiare sunt împărțite; 
solicită Comisiei să evalueze în mod 
corespunzător riscurile financiare pe care 
le presupune crearea de PPP;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 – titlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Planificare urbană/dezvoltare urbană

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. așteaptă cu mare interes hotărârea CEJ 
în cauza C-451/08 și speră o clarificare a 
chestiunilor litigioase din domeniul 
urbanistic; împărtășește opinia Avocatului 
General al Curții Europene de Justiție din 
17 noiembrie 2009: „Deși, în interpretarea 
directivei, trebuie să se țină seama de 
obiectivele largi și ambițioase ale acesteia, 
totuși acestea nu trebuie să determine 
admiterea faptului că, în temeiul scopului 
acestui act normativ, domeniul de aplicare 
a acestuia poate fi extins fără limite 
(punctul 35). Altfel, există pericolul 
supunerii oricărei activități de reglementare 
urbanistică normelor directivei: astfel, prin 
definiție, dispozițiile care reglementează 
posibilitatea de a realiza lucrări de 
construcție modifică, uneori în mod 
substanțial, valoarea terenurilor cărora li se 
aplică” (punctul 36);

11. așteaptă cu mare interes hotărârea CEJ 
în cauza C-451/08 și speră o clarificare a 
chestiunilor litigioase din domeniul 
urbanistic; consideră că, deși în 
interpretarea directivei, trebuie să se țină 
seama de obiectivele largi și ambițioase ale 
acesteia, totuși acestea nu trebuie să 
determine admiterea faptului că, în temeiul 
scopului acestui act normativ, domeniul de 
aplicare a acestuia poate fi extins fără 
limite. Altfel, există pericolul supunerii 
oricărei activități de reglementare 
urbanistică normelor directivei: astfel, prin 
definiție, dispozițiile care reglementează 
posibilitatea de a realiza lucrări de 
construcție modifică, uneori în mod 
substanțial, valoarea terenurilor cărora li se 
aplică;
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Amendamentul 84
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. așteaptă cu mare interes hotărârea CEJ 
în cauza C-451/08 și speră o clarificare a 
chestiunilor litigioase din domeniul 
urbanistic; împărtășește opinia Avocatului 
General al Curții Europene de Justiție din 
17 noiembrie 2009: „Deși, în interpretarea 
directivei, trebuie să se țină seama de 
obiectivele largi și ambițioase ale acesteia, 
totuși acestea nu trebuie să determine 
admiterea faptului că, în temeiul scopului 
acestui act normativ, domeniul de aplicare 
a acestuia poate fi extins fără limite 
(punctul 35). Altfel, există pericolul 
supunerii oricărei activități de reglementare 
urbanistică normelor directivei: astfel, prin 
definiție, dispozițiile care reglementează 
posibilitatea de a realiza lucrări de 
construcție modifică, uneori în mod 
substanțial, valoarea terenurilor cărora li se 
aplică (punctul 36).”

11. așteaptă cu mare interes hotărârea CEJ 
în cauza C-451/08 și speră o clarificare a 
chestiunilor litigioase din domeniul 
urbanistic; consideră că în ultimii ani 
legislația privind achizițiile publice a 
pătruns în domenii care nu pot fi 
clasificate în mod inerent ca achiziții 
publice și, prin urmare, sugerează ca 
acest criteriu de achiziționare să fie 
evidențiat din nou mai puternic în 
aplicarea normelor dreptului privind 
achizițiile publice; împărtășește opinia 
Avocatului General al Curții Europene de 
Justiție din 17 noiembrie 2009: „Deși, în 
interpretarea directivei, trebuie să se țină 
seama de obiectivele largi și ambițioase ale 
acesteia, totuși acestea nu trebuie să 
determine admiterea faptului că, în temeiul 
scopului acestui act normativ, domeniul de 
aplicare a acestuia poate fi extins fără 
limite (punctul 35). Altfel, există pericolul 
supunerii oricărei activități de reglementare 
urbanistică normelor directivei: astfel, prin 
definiție, dispozițiile care reglementează 
posibilitatea de a realiza lucrări de 
construcție modifică, uneori în mod 
substanțial, valoarea terenurilor cărora li se 
aplică (punctul 36).”

Or. de
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Amendamentul 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 12 – titlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Achiziții publice sub prag

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește faptul că Parlamentul 
European s-a alăturat plângerii în fața CEJ 
împotriva Comunicării interpretative a 
Comisiei din 1 august 2006 privind 
„dreptul comunitar aplicabil în cazul 
atribuirii contractelor publice care nu sunt 
reglementate sau sunt reglementate parțial 
de directivele privind contractele de 
achiziții publice” și așteaptă pronunțarea 
rapidă a hotărârii;

12. reamintește faptul că Parlamentul 
European s-a alăturat plângerii 
Germania/Comisia în fața CEJ împotriva 
Comunicării interpretative a Comisiei din 1 
august 2006 privind „dreptul comunitar 
aplicabil în cazul atribuirii contractelor 
publice care nu sunt reglementate sau sunt 
reglementate parțial de directivele privind 
contractele de achiziții publice” și așteaptă 
pronunțarea rapidă a hotărârii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii
12a. solicită Comisiei să evalueze 
impactul directivelor privind achizițiile 
publice asupra microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii, în special 
în rolul lor ca subcontractant și să 
evalueze, pentru o viitoare revizuire a 
directivelor, dacă sunt necesare norme 
suplimentare pentru atribuirea 
subcontractelor, pentru a evita în mod 
special ca IMM-urile, în calitate de 
subcontractanți, să aibă parte de condiții 
mai dure decât contractantul principal al 
contractului de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită Comisia să fie mai flexibilă 
atunci când abordează cerința prevăzută 
în Directiva 2004/18/CE, articolul 9 
alineatul (3), care prevede că „niciun 
proiect de lucrări și niciun proiect de 
achiziții cu scopul obținerii unei anumite 
cantități de bunuri și de servicii nu poate 
fi împărțit în vederea sustragerii de la 
aplicarea dispozițiilor prezentei directive”, 
pentru a permite IMM-urilor să participe 
la toate achizițiile publice;

Or. en



AM\808736RO.doc 51/82 PE439.869v01-00

RO

Amendamentul 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 12c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită Comisia să simplifice procedurile 
pentru achizițiile publice, pentru a scuti 
atât guvernele locale, cât și societățile, de 
la a pierde mult timp și a cheltui o 
cantitate mare de bani doar pe chestiuni 
birocratice; subliniază că, prin 
simplificarea procedurilor, IMM-urile vor 
beneficia de un acces mai bun și vor 
putea participa într-un mod mai echilibrat 
și echitabil;

Or. en

Amendamentul 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Propunerea de rezoluție
Punctul 12d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. consideră că subcontractarea este o 
formă de organizare a muncii, adaptate la 
aspectele specializate ale executării de 
lucrări; subliniază că aceste contracte de 
subcontractare trebuie să respecte toate 
obligațiile impuse asupra contractanților 
principali, în special în ceea ce privește 
legislația și securitatea muncii; având în 
vedere acest scop, este recomandabil să se 
stabilească o responsabilitate comună 
între contractant și subcontractant;

Or. en
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Amendamentul 91
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 12e (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12 e. sprijină admiterea sistematică a 
ofertelor alternative (sau variante); 
subliniază că condițiile de participare la 
procedura de licitație, în special 
admiterea de oferte alternative, sunt 
esențiale pentru promovarea și difuzarea 
de soluții inovatoare; subliniază că 
specificațiile referitoare la performanțele 
și cerințele funcționale și admiterea 
expresă a variantelor acordă ofertanților 
posibilitatea de a propune soluții 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 92
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 12f (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12f. încurajează statele membre să 
înființeze un portal Internet unic pentru a 
introduce toate informațiile referitoare la 
achizițiile publice, o adevărată rețea în 
amonte a tuturor procedurilor de ofertare, 
acesta având ca obiectiv formarea, 
informarea și orientarea întreprinderilor 
către achiziții, și să clarifice cadrul 
legislativ aplicabil, în special pentru 
IMM-uri (care, în general, nu dispun de o 
mare cantitate de resurse umane și 
administrative cu expertiză în ceea ce 
privește terminologia și procedurile legate 
de procedurile de ofertare); serviciile 
helpdesk specializate ar putea, de 



AM\808736RO.doc 53/82 PE439.869v01-00

RO

asemenea, să le ajute să își evalueze 
capacitățile reale de a îndeplini în mod 
eficient condițiile cererii de oferte și, dacă 
este cazul, să își completeze dosarele de 
răspuns;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – titlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Achiziții publice ecologice

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei 
și de mediu, eficiența energetică, și 
inovație și confirmă faptul că 
administrațiile publice trebuie încurajate și 
trebuie să dispună de posibilitatea de a 
utiliza criterii ecologice, sociale și altele 
asemănătoare în cadrul achizițiilor publice; 
salută măsurile practice de ajutor care 
sprijină autoritățile și alte instituții publice 
în vederea asigurării unor achiziții 
durabile;
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sensibilizare; susține un proces 
transparent prin implicarea statelor 
membre în elaborarea viitoare de criterii; 
indică faptul că un astfel de proces 
promite să aibă succes îndeosebi în 
domeniul criteriilor sociale;

Or. en

Amendamentul 95
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces 
transparent prin implicarea statelor 
membre în elaborarea viitoare de criterii; 
indică faptul că un astfel de proces 
promite să aibă succes îndeosebi în 
domeniul criteriilor sociale;

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile;

Or. de
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Amendamentul 96
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
invită Comisia să clarifice faptul că 
administrațiile publice pot utiliza criterii 
ecologice precum gestionarea durabilă, 
criterii sociale cum ar fi plata salariilor 
standard relevante și altele asemănătoare 
în cadrul achizițiilor publice; invită 
Comisia să elaboreze orientări sau alte 
tipuri de măsuri practice de ajutor care 
sprijină autoritățile și alte instituții publice 
în vederea asigurării unor achiziții durabile 
și încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

Or. de

Amendamentul 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
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posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; regretă faptul că 
Comisia nu a publicat încă un Ghid 
privind achizițiile publice cu 
responsabilitate socială; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
dezvolte obiective și ținte pentru 
integrarea de criterii sociale în contractele 
publice, consolidate prin cursuri de 
formare și campanii în vederea creșterii 
gradului de sensibilizare; susține un proces 
transparent prin implicarea statelor 
membre în elaborarea viitoare de criterii; 
indică faptul că un astfel de proces promite 
să aibă succes îndeosebi în domeniul 
criteriilor sociale;

Or. en

Amendamentul 98
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
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prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

prin implicarea statelor membre și a 
părților interesate în elaborarea viitoare de 
criterii; indică faptul că îndeosebi în 
domeniul criteriilor sociale este necesar să 
fie implicate părțile interesate și, mai 
presus de toate, toate sectoarele 
economice relevante, pentru a garanta 
faptul că soluția este posibilă din punct de 
vedere practic;

Or. de

Amendamentul 99
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; regretă faptul că 
Comisia nu a publicat încă un ghid 
privind aplicarea responsabilă din punct 
de vedere social și orientată spre mediu a 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să
dezvolte obiective și strategii pentru 
introducerea de criterii sociale în cadrul 
procedurilor de achiziții publice, și să 
organizeze, în acest scop, cursuri de 
formare și campanii în vederea creșterii 
gradului de sensibilizare; susține un proces 
transparent prin implicarea statelor 
membre în elaborarea viitoare de criterii; 
indică faptul că un astfel de proces promite 
să aibă succes îndeosebi în domeniul 
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criteriilor sociale;

Or. de

Amendamentul 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; regretă faptul că 
Comisia nu a publicat încă un Ghid 
privind achizițiile publice cu 
responsabilitate socială; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 101
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
stimularea competiției și confirmă faptul 
că administrațiile publice trebuie încurajate 
și trebuie să dispună de posibilitatea de a 
utiliza criterii ecologice, sociale și altele 
asemănătoare în cadrul achizițiilor publice; 
salută măsurile practice de ajutor care 
sprijină autoritățile și alte instituții publice 
în vederea asigurării unor achiziții durabile 
și încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze frecvent cursuri de formare și 
campanii în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre și a 
autorităților locale în elaborarea viitoare 
de criterii; indică faptul că un astfel de 
proces promite să aibă succes îndeosebi în 
domeniul criteriilor sociale;

Or. ro

Amendamentul 102
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie încurajate și trebuie să dispună de 
posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, 
sociale și altele asemănătoare în cadrul 
achizițiilor publice; salută măsurile 
practice de ajutor care sprijină autoritățile 
și alte instituții publice în vederea 
asigurării unor achiziții durabile și 
încurajează Comisia și statele membre să 

13. subliniază marea importanță a 
achizițiilor publice pentru protecția climei, 
eficiența energetică, mediu și inovație și 
confirmă faptul că administrațiile publice 
trebuie să pună un accent deosebit pe 
luarea în considerare a criteriilor sociale 
și ecologice în cadrul achizițiilor publice; 
salută măsurile practice de ajutor care 
sprijină autoritățile și alte instituții publice 
în vederea asigurării unor achiziții durabile 
și încurajează Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
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organizeze cursuri de formare și campanii 
în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

în vederea creșterii gradului de 
sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în 
elaborarea viitoare de criterii; indică faptul 
că un astfel de proces promite să aibă 
succes îndeosebi în domeniul criteriilor 
sociale;

Or. el

Amendamentul 103
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că Comisia trebuie 
să sprijine în mod activ statele membre 
pentru a introduce criterii sociale în 
cadrul achizițiilor publice, luând ca punct 
de plecare criteriile Convenției OIM, în 
special Convențiile nr. 87 și 89 privind 
dreptul de a se afilia la sindicate și dreptul 
de a încheia acorduri colective, 
Convențiile nr. 29 și 105 pentru 
condamnarea muncii forțate, 100 și 111 
privind plata egală pentru muncă egală și 
condamnarea discriminării, 138 privind 
exploatarea prin muncă a copiilor și 94 
privind utilizarea criteriilor sociale în 
cadrul achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază faptul că Comisia trebuie 
să sprijine în mod activ statele membre 
pentru a integra criterii sociale în cadrul 
achizițiilor publice, și că principalele 
considerente sociale privind achizițiile 
publice includ:
- egalitatea de gen, astfel cum se solicită 
în Comunicarea Comisiei (COM (2007) 
424) intitulată „Combaterea diferenței de 
remunerare între bărbați și femei”,
-coeziunea socială, în special integrarea 
respectului pentru drepturile 
fundamentale, astfel cum se prevede în 
convențiile de bază ale OIM,
- salarii echitabile, în conformitate cu 
avizul Comisiei privind salariile echitabile 
(COM (93) 388) și agenda OIM privind 
munca decentă,
- respectarea acordurilor colective, astfel 
cum se menționează în Convenția OIM 
nr. 94, articolul 2 alineatul (1) litera (a);

Or. en

Amendamentul 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul 
achizițiilor publice; solicită Comisiei să 
întreprindă în mod treptat inițiative la 
nivel european, precum și internațional în 
vederea armonizării etichetelor și a 
criteriilor de bază; se așteaptă ca statele 
membre să se implice pe deplin în acest 

14. subliniază că dacă guvernele ar folosi 
aceleași criterii durabile care sunt folosite 
pentru diferite etichete, acest lucru ar 
facilita în mare măsură transparența 
procedurilor de achiziții publice; prin 
urmare, solicită instituirea unei baze de 
date în vederea utilizării criteriilor care 
stau la baza diferitelor programe de 
asigurare a durabilității sau etichete în 
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proces; atrage în același timp atenția 
asupra efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete 
la nivel regional, național, european și 
internațional, mai ales în domeniile 
inovației și cercetării;

cazul achizițiilor publice, astfel încât 
autoritățile publice să poată verifica 
conformitatea cu criteriile solicitate; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
de sensibilizare pentru autoritățile locale
și factorii de decizie politică, și să includă 
alte părți interesate, în special ONG-uri 
sociale care oferă servicii sociale;

Or. en

Amendamentul 106
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul achizițiilor 
publice; solicită Comisiei să întreprindă în 
mod treptat inițiative la nivel european, 
precum și internațional în vederea 
armonizării etichetelor și a criteriilor de 
bază; se așteaptă ca statele membre să se 
implice pe deplin în acest proces; atrage în 
același timp atenția asupra efectelor 
negative ale unei piețe fragmentate prin 
diversitatea de etichete la nivel regional, 
național, european și internațional, mai ales 
în domeniile inovației și cercetării;

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul achizițiilor 
publice; solicită Comisiei să întreprindă în 
mod treptat inițiative la nivel european, 
precum și internațional în vederea 
armonizării etichetelor și a criteriilor de 
bază, pentru a facilita utilizarea acestora 
în cadrul achizițiilor publice; se așteaptă 
ca statele membre să se implice pe deplin 
în acest proces; acest proces de jos în sus 
trebuie să țină cont de experiența și 
cunoștințele valoroase care există adesea 
la nivel local, regional și național; atrage 
în același timp atenția asupra efectelor 
negative ale unei piețe fragmentate prin 
diversitatea de etichete la nivel regional, 
național, european și internațional, mai ales 
în domeniile inovației și cercetării;

Or. en
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Amendamentul 107
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul 
achizițiilor publice; solicită Comisiei să 
întreprindă în mod treptat inițiative la 
nivel european, precum și internațional în
vederea armonizării etichetelor și a 
criteriilor de bază; se așteaptă ca statele 
membre să se implice pe deplin în acest 
proces; atrage în același timp atenția 
asupra efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete 
la nivel regional, național, european și 
internațional, mai ales în domeniile 
inovației și cercetării;

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în cazul standardelor, inclusiv a celor 
referitoare la criteriile ecologice și 
sociale, care să fie pusă la dispoziția 
autorităților publice, pentru a se asigura 
că autoritățile contractante dispun de 
orientare corespunzătoare și beneficiază 
de un set clar de norme în momentul 
elaborării ofertelor, în vederea verificării 
cu ușurință a conformității acestora cu 
standardele relevante;

Or. en

Amendamentul 108
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul achizițiilor 
publice; solicită Comisiei să întreprindă în 
mod treptat inițiative la nivel european, 
precum și internațional în vederea 
armonizării etichetelor și a criteriilor de 
bază; se așteaptă ca statele membre să se 
implice pe deplin în acest proces; atrage în 
același timp atenția asupra efectelor 
negative ale unei piețe fragmentate prin 
diversitatea de etichete la nivel regional, 

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul achizițiilor 
publice; solicită Comisiei să întreprindă în 
mod treptat inițiative la nivel european, 
precum și internațional în vederea 
armonizării etichetelor și a criteriilor de 
bază; se așteaptă ca statele membre și 
părțile interesate să se implice pe deplin în 
acest proces; atrage în același timp atenția 
asupra efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete la 
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național, european și internațional, mai ales 
în domeniile inovației și cercetării;

nivel regional, național, european și 
internațional, mai ales în domeniile 
inovației și cercetării;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul 
achizițiilor publice; solicită Comisiei să 
întreprindă în mod treptat inițiative la nivel 
european, precum și internațional în 
vederea armonizării etichetelor și a 
criteriilor de bază; se așteaptă ca statele 
membre să se implice pe deplin în acest 
proces; atrage în același timp atenția 
asupra efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete la 
nivel regional, național, european și 
internațional, mai ales în domeniile 
inovației și cercetării;

14. solicită Comisiei să întreprindă în mod 
treptat inițiative la nivel european, precum 
și internațional în vederea armonizării 
etichetelor și a criteriilor de bază; se 
așteaptă ca statele membre și toate părțile 
interesate să se implice pe deplin în acest 
proces; în plus, atrage atenția asupra 
efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete la 
nivel regional, național, european și 
internațional, mai ales în domeniile 
inovației și cercetării;

Or. en

Amendamentul 110
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul achizițiilor 

14. sugerează instituirea unei baze de date 
în vederea utilizării criteriilor care stau la 
baza diferitelor etichete în cazul achizițiilor 
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publice; solicită Comisiei să întreprindă în 
mod treptat inițiative la nivel european, 
precum și internațional în vederea 
armonizării etichetelor și a criteriilor de 
bază; se așteaptă ca statele membre să se 
implice pe deplin în acest proces; atrage în 
același timp atenția asupra efectelor 
negative ale unei piețe fragmentate prin 
diversitatea de etichete la nivel regional, 
național, european și internațional, mai ales 
în domeniile inovației și cercetării;

publice; solicită Comisiei să întreprindă în 
mod treptat inițiative la nivel european, 
precum și internațional în vederea 
armonizării etichetelor și a criteriilor de 
bază; se așteaptă ca statele membre și 
părțile interesate să se implice pe deplin în 
acest proces; atrage în același timp atenția 
asupra efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete la 
nivel regional, național, european și 
internațional, mai ales în domeniile 
inovației și cercetării;

Or. de

Amendamentul 111
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – titlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Achiziții publice cu responsabilitate 
socială

Or. en

Amendamentul 112
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

15. atrage atenția asupra importanței 
deosebite a achizițiilor publice pentru 
realizarea obiectivelor sociale ale UE și 
promovarea dezvoltării durabile; 
subliniază lipsa de claritate din domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială și invită Comisia să pună la 
dispoziția acestui domeniu ajutoare 
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Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

constructive sub formă de ghiduri; scoate 
în evidență, în acest context, condițiile-
cadru modificate prin Tratatul de la 
Lisabona, precum și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și se 
așteaptă ca acestea să fie transpuse în mod 
corespunzător de către Comisie; subliniază 
problema care derivă din faptul că atunci 
când criteriile sociale se referă în esență la 
procesul de fabricație, acestea sunt de cele 
mai multe ori imperceptibile în produsul 
final, iar în cazul producției globalizate și a 
lanțurilor de distribuție complexe sunt greu 
de controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor solicitate și invită Comisia să 
ofere sprijin corespunzător sistemelor de 
asigurarea a durabilității și să susțină 
instrumentele de certificare a fiabilității 
lanțurilor de distribuție;

Or. en

Amendamentul 113
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

15. atrage atenția asupra importanței 
deosebite a achizițiilor publice pentru 
realizarea obiectivelor sociale ale UE și 
promovarea dezvoltării durabile; 
subliniază lipsa de claritate din domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială și invită Comisia să pună la 
dispoziția acestui domeniu ajutoare sub 
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Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

formă de ghiduri și să publice imediat un 
ghid privind includerea unor considerente 
sociale în cadrul achizițiilor publice; 
scoate în evidență, în acest context, 
condițiile-cadru modificate prin Tratatul de 
la Lisabona, precum și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și se 
așteaptă ca acestea să fie transpuse în mod 
corespunzător de către Comisie; consideră 
că noul cadru juridic al UE consolidează 
legitimitatea Convenției 94 a OIM privind 
clauzele de muncă în contractele de 
achiziții publice și că statele membre care 
nu au ratificat încă această convenție 
trebuie încurajate să facă acest lucru;
subliniază problema care derivă din faptul 
că criteriile sociale se referă în esență la 
procesul de fabricație, motiv pentru care 
acestea sunt de cele mai multe ori 
imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

Or. fr

Amendamentul 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri și criterii privind 
„calitatea muncii”, pentru a sprijini 
autoritățile publice în activitatea de 
integrare a aspectelor sociale legate de 
ocuparea forței de muncă în cadrul 
achizițiilor publice; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; consideră că noul cadru juridic 
al UE consolidează legitimitatea 
Convenției nr. 94 a OIM privind clauzele 
de muncă în contractele de achiziții 
publice și că statele membre care nu au 
ratificat încă această convenție trebuie 
încurajate să facă acest lucru; subliniază 
problema care derivă din faptul că criteriile 
sociale se referă în esență la procesul de 
fabricație, motiv pentru care acestea sunt 
de cele mai multe ori imperceptibile în 
produsul final, iar în cazul producției 
globalizate și a lanțurilor de distribuție 
complexe sunt greu de controlat; în ceea ce 
privește domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială se așteaptă, de 
asemenea, elaborarea unor criterii precise 
și verificabile, respectiv crearea unei baze 
de date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție; invită Comisia să asiste statele 
membre în activitatea acestora de 
supraveghere și evaluare a impactului 
proceselor de achiziții publice în ceea ce 
privește calitatea bunurilor și serviciilor și 
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a ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 115
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri și criterii privind 
„calitatea muncii”, pentru a sprijini 
autoritățile publice în activitatea de 
integrare a aspectelor sociale legate de 
ocuparea forței de muncă în achizițiile 
publice; scoate în evidență, în acest 
context, condițiile-cadru modificate prin 
Tratatul de la Lisabona, precum și Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; consideră că noul cadru juridic 
al UE consolidează legitimitatea 
Convenției OIM nr. 94 privind clauzele de 
muncă în contractele de achiziții publice 
și că statele membre care nu au ratificat 
încă această convenție trebuie încurajate 
să facă acest lucru; subliniază problema 
care derivă din faptul că criteriile sociale se 
referă în esență la procesul de fabricație, 
motiv pentru care acestea sunt de cele mai 
multe ori imperceptibile în produsul final, 
iar în cazul producției globalizate și a 
lanțurilor de distribuție complexe sunt greu 
de controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
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reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție; invită Comisia să asiste statele 
membre în activitatea acestora de 
supraveghere și evaluare a impactului 
proceselor de achiziții publice în ceea ce 
privește calitatea bunurilor și serviciilor și 
a ocupării forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, 
în acest context, condițiile-cadru
modificate prin Tratatul de la Lisabona, 
precum și Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene și se așteaptă ca 
acestea să fie transpuse în mod 
corespunzător de către Comisie;
subliniază problema care derivă din faptul 
că criteriile sociale se referă în esență la 
procesul de fabricație, motiv pentru care 
acestea sunt de cele mai multe ori 
imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri și criterii privind 
„calitatea muncii”, pentru a sprijini 
autoritățile publice în activitatea acestora 
de integrare a aspectelor sociale legate de 
ocuparea forței de muncă în cadrul 
achizițiilor publice; consideră că noul 
cadru juridic al UE consolidează 
legitimitatea Convenției OIM nr. 94 
privind clauzele de muncă în contractele 
de achiziții publice și că statele membre 
care nu au ratificat încă această 
convenție trebuie încurajate să facă acest 
lucru; invită Comisia să asiste statele 
membre în activitatea acestora de 
supraveghere și evaluare a impactului 
proceselor de achiziții publice în ceea ce 
privește calitatea bunurilor și serviciilor și 
a ocupării forței de muncă; subliniază 
problema care derivă din faptul că criteriile 
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date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

sociale se referă în esență la procesul de 
fabricație, motiv pentru care acestea sunt 
de cele mai multe ori imperceptibile în 
produsul final, iar în cazul producției 
globalizate și a lanțurilor de distribuție 
complexe sunt greu de controlat; în ceea ce 
privește domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială se așteaptă, de 
asemenea, elaborarea unor criterii precise 
și verificabile, respectiv crearea unei baze 
de date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

Or. en

Amendamentul 117
Wim Van De Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
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controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere 
sprijin corespunzător și să susțină 
instrumentele de certificare a fiabilității 
lanțurilor de distribuție;

controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor;

Or. en

Amendamentul 118
Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie;

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie;

subliniază problema care derivă din faptul 
că criteriile sociale se referă în esență la 
procesul de fabricație, motiv pentru care 
acestea sunt de cele mai multe ori 
imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat;
în ceea ce privește domeniul achizițiilor 
publice cu responsabilitate socială se 

subliniază problema care derivă din faptul 
că criteriile sociale se referă în esență la 
procesul de fabricație, motiv pentru care 
acestea sunt de cele mai multe ori 
imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat;
în ceea ce privește domeniul achizițiilor 
publice cu responsabilitate socială se 



AM\808736RO.doc 73/82 PE439.869v01-00

RO

așteaptă, de asemenea, elaborarea unor 
criterii precise și verificabile, respectiv 
crearea unei baze de date cu criterii 
specifice produselor;

așteaptă, de asemenea, elaborarea unor 
criterii precise și verificabile, respectiv 
crearea unei baze de date cu criterii 
specifice produselor;

reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de garantare a faptului că autoritatea 
care efectuează achiziția își asumă 
responsabilitatea nu numai pentru 
furnizorii contractanți, ci și pentru 
subcontractanții/subfurnizorii implicați la 
mai multe niveluri;

Or. sv

Amendamentul 119
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv 
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
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socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date armonizate cu criterii specifice 
produselor; reamintește dificultățile și 
costurile suportate de organismele publice 
de achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

Or. ro

Amendamentul 120
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri; scoate în evidență, în 
acest context, condițiile-cadru modificate 
prin Tratatul de la Lisabona, precum și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se așteaptă ca acestea să fie 
transpuse în mod corespunzător de către 
Comisie; subliniază problema care derivă 
din faptul că criteriile sociale se referă în 
esență la procesul de fabricație, motiv
pentru care acestea sunt de cele mai multe 
ori imperceptibile în produsul final, iar în 
cazul producției globalizate și a lanțurilor 
de distribuție complexe sunt greu de 
controlat; în ceea ce privește domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate 
socială se așteaptă, de asemenea, 
elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de 
date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
suportate de organismele publice de 

15. subliniază lipsa de claritate din 
domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială și invită Comisia să 
pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare 
sub formă de ghiduri care nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; 
scoate în evidență, în acest context, 
condițiile-cadru modificate prin Tratatul de 
la Lisabona, precum și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și se 
așteaptă ca acestea să fie transpuse în mod 
corespunzător de către Comisie; subliniază 
problema care derivă din faptul că criteriile 
sociale se referă în esență la procesul de 
fabricație, motiv pentru care acestea sunt 
de cele mai multe ori imperceptibile în 
produsul final, iar în cazul producției 
globalizate și a lanțurilor de distribuție 
complexe sunt greu de controlat; în ceea ce 
privește domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială se așteaptă, de 
asemenea, elaborarea unor criterii precise 
și verificabile, respectiv crearea unei baze 
de date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile 
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achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

suportate de organismele publice de 
achiziție legate de verificarea respectării 
criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin 
corespunzător și să susțină instrumentele 
de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. Sprijin practic: Baza de date și 
cursuri de formare
solicită instituirea unei baze de date 
actualizate în mod frecvent, în vederea 
utilizării criteriilor care stau la baza 
diferitelor etichete sau a sistemelor de 
asigurare a durabilității în cazul 
achizițiilor publice și astfel încât 
autoritățile publice să poată verifica 
conformitatea cu criteriile solicitate;
îndeamnă Comisia și statele membre să 
organizeze cursuri de formare și campanii 
de sensibilizare pentru autoritățile locale 
și factorii de decizie politică, și să includă 
alte părți interesate, în special furnizori de 
servicii sociale;

Or. en

Amendamentul 122
Cornelis De Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că Protocolul 
privind serviciile de interes general anexat 
la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene solicită un nivel ridicat de 
calitate, de siguranță și de accesibilitate, 
tratament egal și promovarea accesului 
universal și al drepturilor utilizatorilor în 
aceste servicii; subliniază că serviciile de 
interes economic general (SIEG) 
reprezintă o categorie juridică a UE care 
prevede o excepție de la normele de 
concurență, în ceea ce privește realizarea 
proporțională a obiectivelor legitime de 
interes public de către întreprinderile 
private; recunoaște că ține de competența 
autorităților publice ale statelor membre 
implicate să decidă dacă furnizează aceste 
servicii direct prin intermediul 
administrației proprii sau dacă 
încredințează serviciul unui terț (entitate 
publică sau privată). În cazul în care este 
selectat un terț, se aplică, în general, 
normele privind achizițiile publice; 
subliniază faptul că Comisia trebuie să 
sprijine în mod activ statele membre să 
integreze valorile comune ale Uniunii în 
ceea ce privește serviciile de interes 
economic general în regulamentul său 
privind achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 123
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. reamintește solicitarea sa anterioară 
adresată Comisiei, în raportul său din 
februarie 2009, de a prezenta un ghid de 
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utilizare privind achizițiile publice înainte 
de comercializare, care să ilustreze 
exemple practice de partajare a riscurilor 
și beneficiilor în funcție de condițiile de 
piață; în plus, consideră că drepturile de 
proprietate intelectuală trebuie să fie 
recunoscute în cadrul societăților 
participante la achizițiile publice înainte 
de comercializare, ceea ce ar favoriza 
înțelegerea între autoritățile publice și ar 
încuraja furnizorii să se implice în 
procedurile de achiziții publice înainte de 
comercializare;

Or. en

Amendamentul 124
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. salută serviciul helpdesk EMAS al 
Comisiei Europene, care oferă informații 
practice și sprijin pentru întreprinderi și 
alte organizații în ceea ce privește 
evaluarea, raportarea și îmbunătățirea 
performanțelor de mediu ale acestora în 
cadrul achizițiilor publice; invită Comisia 
să ia în considerare dezvoltarea unui 
portal online mai generic care să ofere 
sfaturi practice și sprijin persoanelor care 
fac uz de procedura de achiziții publice, în 
special actorii implicați în procedurile de 
achiziții publice complexe și de 
colaborare;

Or. en
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Amendamentul 125
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15e (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15e. constată că IMM-urile s-au luptat 
pentru a pătrunde pe piețele de achiziții 
publice, și că ar trebui depuse mai multe 
eforturi pentru dezvoltarea unei „strategii 
pentru IMM-uri”; prin urmare, ca parte a 
acestei strategii, invită statele membre să 
colaboreze cu autoritățile contractante 
pentru a încuraja posibilitățile de 
subcontractare, dacă este cazul, să 
dezvolte și să disemineze tehnici privind 
cele mai bune practici, să evite procesele 
exagerat de stricte de precalificare, să
folosească standarde în documentele de 
licitație pentru a se asigura că furnizorii 
nu trebuie să pornească de la zero, și să 
creeze un portal promoțional centralizat 
pentru contracte; de asemenea, invită 
Comisia să țină seama de inițiativele 
statelor membre în acest domeniu și să 
încurajeze difuzarea mai largă a Codului 
european de bune practici al Small 
Business Act;

Or. en

Amendamentul 126
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 15f (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15f. invită Comisia să încurajeze 
autoritățile publice să utilizeze criteriile 
comerțului echitabil în ofertele lor publice 
și a politicilor de cumpărare pe baza 
definiției comerțului echitabil, astfel cum 
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este recunoscută prin rezoluția 
Parlamentului European privind comerțul 
echitabil și dezvoltarea, din 6 iunie 2006, 
precum și prin recenta Comunicare a 
Comisiei Europene din 5 mai 2009; 
reiterează solicitarea anterioară adresată 
Comisiei de a promova acest lucru, de 
exemplu, prin elaborarea de orientări 
constructive pentru un comerț echitabil de 
achiziții publice; salută adoptarea în 
unanimitate a avizului Comitetului 
Regiunilor din 11 februarie 2010, care 
solicită o strategie europeană comună 
privind comerțul echitabil pentru 
autoritățile locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 127
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15g (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15g. încurajează statele membre să 
promoveze un „Program privind 
dezvoltarea furnizorilor”, astfel cum este 
dezvoltat deja în unele țări; constată că un 
astfel de instrument poate fi folosit pentru 
a încuraja dialogul între furnizori și 
beneficiarii contractelor de achiziții 
publice, permițând actorilor să intre în 
contact într-un stadiu timpuriu al unui 
proces de cumpărare; subliniază faptul că 
un astfel de mecanism este esențial pentru 
stimularea inovației și îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la piețele de 
achiziții publice;

Or. en
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Amendamentul 128
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 15h (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15h. Servicii sociale de interes general
atrage atenția asupra dificultăților în 
transpunerea Directivei privind serviciile 
din 12 decembrie 2006 în multe state 
membre, în special în ceea ce privește 
natura specifică a serviciilor sociale de 
interes general; subliniază faptul că 
modul în care achizițiile publice operează 
în domeniul serviciilor sociale prin 
intermediul cererilor de ofertă are un 
efect negativ asupra calității și, prin 
urmare, asupra serviciului oferit 
utilizatorilor, întrucât criteriile de calitate 
sunt adesea neglijate; consideră că 
directivele privind achizițiile publice nu 
asigură un cadru adecvat pentru 
contractele legate de serviciile sociale de 
interes general; prin urmare, invită 
Comisia să prezinte, cât mai curând 
posibil, o legislație specifică pentru a oferi 
un cadru pentru serviciile sociale de 
interes general;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15i (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15i. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru a preveni discriminarea 
suferită de IMM-urile europene ca 
urmare a măsurilor discriminatorii 
impuse de anumite părți la Acordul 
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privind achizițiile publice (AAP) al OMC, 
precum Canada și Statele Unite ale 
Americii;
în special, invită Comisia, în cadrul 
renegocierii AAP, să obțină de la statele 
în cauză o prelungire a ofertei pentru a 
acoperi contractele publice care fac 
obiectul acordului într-un mod 
proporțional cu valoarea contractelor pe 
care acestea le rezervă IMM-urilor sau, în 
mod alternativ, să impună introducerea 
unei clauze care să permită Uniunii 
Europene să acorde prioritate IMM-urilor 
europene în atribuirea de contracte 
publice, conform modelului de măsuri 
puse deja în aplicare de statele membre în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 130
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15j (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15j. recunoaște că formarea și schimbul 
de experiențe între autoritățile publice și 
Comisia Europeană este esențială în 
depășirea unor complexe pe piața 
achizițiilor publice; cu toate acestea, este 
preocupat de faptul că, întrucât bugetele 
publice se restrâng, astfel de inițiative ar 
putea fi subminate; prin urmare, invită 
statele membre și Comisia Europeană să 
folosească resursele și mecanismele aflate 
la dispoziția lor, precum evaluările inter 
pares, prevăzute în Directiva privind 
serviciile, pentru a încuraja mici echipe 
de experți în achiziții publice dintr-o 
anumită regiune să evalueze activitățile 
desfășurate într-o altă regiune a UE, ceea 
ce ar putea contribui la stabilirea 
încrederii și a celor mai bune practice pe 
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teritoriul diferitelor state membre;

Or. en


