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Pozměňovací návrh 1
Heide Rühle

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na změny, které do oblasti 
veřejných služeb vnesla Lisabonská 
smlouva, zejména Protokol č. 26 
o službách obecného zájmu, který 
požaduje vysokou míru kvality, 
bezpečnosti, přístup a práva uživatele a 
výslovně uznává právo na regionální a 
místní samosprávu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 3 Lisabonské 
smlouvy, který stanoví, že cíli Evropské 
unie jsou sociální pokrok, boj proti 
sociálnímu vyloučení, podpora sociální 
spravedlnosti a ochrany a rovnost mezi 
ženami a muži,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, kterou EU 
ratifikovala dne 23. prosince 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Dohodu o vládních 
zakázkách uzavřenou v rámci Světové 
obchodní organizace dne 15. dubna 1994,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, především článek 26 
(integrace osob s postižením),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–s ohledem na Dohodu o vládních 
zakázkách,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
12. května 2011 o rovném přístupu na 
trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích 
zemích,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/48 
o uzavření Úmluvy OSN o právech osob 
s postižením, která vstoupila v platnost 
dne 22. ledna 2011, podle nějž jsou 
směrnice v oblasti zadávání veřejných 
zakázek akty Společenství související se 
záležitostmi upravenými Úmluvou,

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a 
sociálního začleňování a dosažení 
optimální ceny pro občany, podniky a 
daňové poplatníky;

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu i 
kvality práce, sociální soudržnosti a 
sociálního začleňování a dosažení 
optimální ceny pro občany, podniky a 
daňové poplatníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a 
sociálního začleňování a dosažení 
optimální ceny pro občany, podniky a 
daňové poplatníky;

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a 
sociálních práv pracujících při zohlednění 
jejich důsledků pro sociální stát a 
dosažení optimální ceny pro občany, 
zaměstnance, podniky a daňové 
poplatníky;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a 
sociálního začleňování a dosažení 
optimální ceny pro občany, podniky a 
daňové poplatníky;

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a 
sociálního začleňování a dosažení 
optimální ceny pro občany, podniky a 
daňové poplatníky; sociální aspekty lze 
propojit s aspekty ekologickými a vytvořit 
tak jednotný přístup k udržitelnosti 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh 
veřejných zakázek je nezbytný pro posílení
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské 
soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a
sociálního začleňování a dosažení 
optimální ceny pro občany, podniky a 
daňové poplatníky;

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující 
evropský trh veřejných zakázek je hlavním 
motorem růstu a základním kamenem
jednotného trhu, dále má zásadní význam 
pro povzbuzení hospodářské soutěže a 
inovací a pro řešení četných nových 
veřejných politických výzev v oblasti 
ochrany životního prostředí a sociální 
oblasti a současně pro dosažení optimální 
ceny pro občany, podniky a daňové 
poplatníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Heide Rühle
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že evropská 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
výrazně přispěla k posílení 
transparentnosti a rovného zacházení, 
k boji proti korupci a k větší 
profesionalizaci výběrových a zadávacích 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že fungování 
vnitřního trhu musí jít ruku v ruce 
s dodržováním práv pracujících a 
vzhledem k tomu, že veřejný sektor musí 
přispívat k naplnění cílů rovnosti mezi 
muži a ženami a vysoce kvalitních 
pracovních míst s přiměřenou mzdou a 
odpovídajícími pracovními podmínkami;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že trh s veřejnými 
zakázkami může pomoci naplnění cílů 
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strategie EU 2020, zejména podporováním 
vysoce kvalitních pracovních míst, mezd a 
pracovních podmínek, zlepšováním 
dovedností a rozvíjením výzkumu a 
inovací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v současném 
hospodářském prostředí je více než kdy 
jindy důležité zajistit náležitou 
hospodárnost veřejných výdajů, přičemž 
k naplnění těchto dvou cílů přispěje 
maximální omezení nákladů, které 
ponesou podniky, a zlepšení fungování 
trhu veřejných zakázek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že směrnice 
o zadávání veřejných zakázek jsou nyní 
příliš podrobné a jejich přístup příliš 
formalistický – což zavinilo jednak nárůst 
externích nákladů a vneslo mezi veřejné 
zadavatele a soukromé dodavatele i 
atmosféru nedůvěry, a tudíž zabránily 
dialogu mezi zadavateli a trhem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že zadávání veřejných 
zakázek je důležitým tržním nástrojem, 
který má význam pro posilování udržitelné 
zaměstnanosti a pracovních podmínek; 
požaduje, aby se dodržování sociálních 
norem a kolektivních dohod a výplata 
zákonem stanovených minimálních mezd 
a dávek v době plnění zakázky a v rámci 
vstupního a dodavatelského řetězce staly 
závazným kritériem pro zadávání zakázek 
s cílem prosazovat zásadu stejné odměny 
za stejnou práci vykonávanou na témže 
místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zásady vyplývající ze Smlouvy, tedy 
nediskriminace, rovné zacházení, 
transparentnost, vzájemné uznávání a 
proporcionalita se vztahují i na zadávání 
veřejných zakázek, které spadají pod 
prahové hodnoty de minimis pro 
uplatňování směrnice o veřejných 
zakázkách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že politika v oblasti 
zadávání veřejných zakázek by v prvé řadě 
měla zajistit účinné využití finančních 
prostředků ze strany členských států 
prostřednictvím jasných, transparentních 
a pružných postupů a umožnit, aby 
evropské podniky po celé Evropské unii 
mohly soutěžit na stejné výchozí úrovni;

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že zadávání veřejných 
zakázek je důležitým tržním nástrojem, 
který má význam pro posilování udržitelné 
zaměstnanosti a pracovních podmínek; 
požaduje, aby se dodržování sociálních 
norem a kolektivních dohod a výplata 
zákonem stanovených minimálních mezd 
a dávek v době plnění zakázky a v rámci 
vstupního a dodavatelského řetězce staly 
závazným kritériem pro zadávání zakázek 
s cílem prosazovat zásadu stejné odměny 
za stejnou práci vykonávanou na témže 
místě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že zadávání veřejných 
zakázek by mělo být nástrojem na 
podporu výzkumu, inovací a politik 
v oblasti životního prostředí a pro 
vytvoření vysoce kvalitních stálých 
pracovních míst; v této souvislosti se 
domnívá, že dodržování sociálních norem 
a kolektivních dohod a výplata 
minimálních mezd po celou dobu plnění 
zakázky, včetně dodavatelského řetězce, by 
měly být povinným kritériem pro zadávání 
zakázek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že evropský trh nemůže 
být jednostranně otevřen subjektům ze 
třetích zemí, a požaduje, aby Komise 
zvážila využití nástroje k zajištění 
vzájemnosti ve vztahu ke státům, které 
evropským subjektům neposkytují 
odpovídající přístup, včetně těch, které 
jsou stranami Dohody o vládních 
zakázkách; poukazuje na to, že Dohoda 
o vládních zakázkách umožňuje zacházet 
s rozvojovými zeměmi specificky a 
odlišně;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla probíhat ve spojitosti s reformou 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům, 
častým případům nevhodného provedení 
těchto pravidel do vnitrostátního práva a 
rozvoji podmínek, které vytvářejí prostředí 
pro nekalé soutěžní praktiky; doporučuje
proto co možná největší zjednodušení i 
s případným objasněním; upozorňuje, že 
rozšířené využívání informační technologie 
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elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

bude rovněž hrát významnou úlohu při 
snižování administrativy a nákladů a že by 
práce na evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

Or. lt

Pozměňovací návrh 26
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
standardizovaný systém pro elektronický 
podpis;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům, 
častým případům nevhodného provedení 
těchto pravidel do vnitrostátního práva a 
rozvoji podmínek, které vytvářejí prostředí 
pro nekalé soutěžní praktiky; doporučuje
proto co možná největší zjednodušení i 
s případným objasněním; upozorňuje, že 
rozšířené využívání informační technologie 
bude rovněž hrát významnou úlohu při 
snižování administrativy a nákladů a že by 
práce na evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

Or. lt

Pozměňovací návrh 28
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší 
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

2. zdůrazňuje, že revize směrnic EU pro 
oblast veřejných zakázek v roce 2004 sice 
v zásadě přinesla další užitečný rozvoj 
jednotného trhu v oblasti veřejných 
zakázek, ovšem několik let po provedení 
směrnic 2004/17 a 2004/18 do 
vnitrostátního práva je třeba posoudit, zda 
nebude nutné provést úpravy a upřesnění 
směrnic k odstranění nedostatků, které 
odhalila praxe; upozorňuje, že rozšířené 
využívání informační technologie bude 
rovněž hrát významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů, přičemž bude 
nutné odstranit stávající překážky 
bezproblémového využití elektronických 
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postupů, zejména to, že stále schází 
interoperabilita; a že práce na evropských 
iniciativách v oblasti elektronického 
zadávání veřejných zakázek měla být 
sladěna s reformou pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek začala být příliš složitá 
a moc podrobná, což vede k drahým a 
náročným administrativním postupům; 
doporučuje, co možná největší
zjednodušení i s případným objasněním; 
upozorňuje, že rozšířené využívání 
informační technologie bude rovněž hrát 
významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na 
evropských iniciativách v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
měla být sladěna s reformou pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek;

2. upozorňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek jsou velmi složitá, což 
vede k drahým a náročným 
administrativním postupům na jejich 
dodržení; vyzývá Komisi, aby navrhla 
podstatné zjednodušení a konsolidaci 
pravidel a případně doplnila další 
objasnění; dále zdůrazňuje, že rozšířené 
využívání informačních a komunikačních 
technologií musí nyní hrát významnou 
úlohu při snižování administrativy a 
nákladů a že by podle toho měly být práce 
na jednotlivých evropských iniciativách 
v oblasti elektronického zadávání 
veřejných zakázek sladěny s reformou 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Søren Bo Søndergaard

Návrh usnesení
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pravidla povinného zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné v souvislosti 
s přezkoumáním minimální prahové 
hodnoty, od které je nutno přistoupit 
k veřejnému zadání zakázky;

Or. da

Pozměňovací návrh 31
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje nato, že jedenáct členských 
států podepsalo úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. C94 o pracovních 
ustanoveních ve veřejných zakázkách, a 
vyzývá Komisi, aby k ratifikaci úmluvy 
vyzvala všechny členské státy a omezila 
tak nežádoucí dopad nejnovější judikatury 
Evropského soudního dvora v dané věci, a 
aby do budoucích právních předpisů 
upravujících zadávání veřejných zakázek 
začlenila odkaz na tuto úmluvu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá o objasnění oblasti působnosti
směrnic; připomíná, že hlavním účelem 

3. žádá o objasnění a jasné vymezení 
oblastí působnosti směrnic 2004/17/ES a 
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veřejných zakázek je nákup zboží, práce a 
služeb ze strany veřejných orgánů za 
účelem uspokojení potřeb svých občanů; 
zdůrazňuje, že kvalifikovat postup jako 
zadání veřejné zakázky je možné tehdy, 
pokud přinese přímý prospěch pro 
veřejného zadavatele;

2004/18/ES; připomíná, že hlavním účelem 
veřejných zakázek je nákup zboží, práce a 
služeb ze strany veřejných orgánů za 
účelem uspokojení potřeb svých občanů a
že hlavním účelem pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek je zajistit rovné 
zacházení, nediskriminaci, vzájemné 
uznávání, proporcionalitu a 
transparentnost tím, že oblast veřejných 
zakázek bude otevřena hospodářské 
soutěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá o objasnění oblasti působnosti 
směrnic; připomíná, že hlavním účelem 
veřejných zakázek je nákup zboží, práce a 
služeb ze strany veřejných orgánů za 
účelem uspokojení potřeb svých občanů; 
zdůrazňuje, že kvalifikovat postup jako 
zadání veřejné zakázky je možné tehdy, 
pokud přinese přímý prospěch pro 
veřejného zadavatele;

3. žádá o objasnění oblasti působnosti 
směrnic; připomíná, že hlavním účelem 
veřejných zakázek je nákup zboží, práce a 
služeb ze strany veřejných orgánů za 
účelem uspokojení potřeb svých občanů
obecně a obzvláště osob s postižením; 
zdůrazňuje, že kvalifikovat postup jako 
zadání veřejné zakázky je možné tehdy, 
pokud přinese přímý prospěch pro 
veřejného zadavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá o objasnění oblasti působnosti 3. žádá o objasnění oblasti působnosti 



AM\874213CS.doc 19/106 PE469.956v01-00

CS

směrnic; připomíná, že hlavním účelem 
veřejných zakázek je nákup zboží, práce a
služeb ze strany veřejných orgánů za 
účelem uspokojení potřeb svých občanů; 
zdůrazňuje, že kvalifikovat postup jako 
zadání veřejné zakázky je možné tehdy, 
pokud přinese přímý prospěch pro 
veřejného zadavatele;

směrnic; připomíná, že hlavním účelem 
veřejných zakázek je nákup zboží, práce a 
služeb ze strany veřejných orgánů za 
účelem uspokojení potřeb svých občanů a 
zajištění efektivního využívání veřejných 
finančních prostředků; zdůrazňuje, že 
kvalifikovat postup jako zadání veřejné 
zakázky je možné tehdy, pokud přinese 
přímý prospěch pro veřejného zadavatele;

Or. lt

Pozměňovací návrh 35
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k objasnění definic ve 
směrnicích – například definice 
„veřejnoprávního subjektu“ – s ohledem na 
judikaturu ESD;

4. vyzývá k objasnění definic ve 
směrnicích – například definice 
„veřejnoprávního subjektu“ – s ohledem na 
judikaturu ESD, aniž by se ovšem zmenšila 
oblast působnosti pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná důležitost článku 14 a 
Protokolu č. 26 Smlouvy o fungování 
Evropské unie o službách obecného 
zájmu, který uznává specifickou povahu a 
význam služeb veřejného zájmu a to, že je 
nutné zajistit vysokou míru kvality, 
bezpečnosti, přístupu a práv uživatele.
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Dále uznává široký prostor vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů pro 
rozhodování o tom, jakým způsobem 
budou tyto služby poskytovány, zadávány 
a organizovány, včetně zajištění služeb 
interně či vzájemnou spoluprácí veřejných 
orgánů, na což se pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek nevztahují;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Zelená kniha nevyužila příležitosti, aby 
upřesnila odlišné názory na vysílání 
pracovníků v kontextu veřejných 
zakázek1; je toho názoru, že EU by v této 
otázce měla stanovit obecnou právní 
úpravu pracovních podmínek v době 
plnění zakázek, která by se vztahovala jak 
na dodavatele, tak jeho subdodavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že 11 členských států EU 
ratifikovalo ustanovení C94 MOP 
o veřejných zakázkách, a vyzývá Komisi, 
aby k ratifikaci úmluvy vybídla všechny 
členské státy EU a mírnila tak nežádoucí 
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důsledky nedávných rozhodnutí ESD 
v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu, přičemž přesun 
pravomocí mezi organizacemi veřejného 
sektoru je záležitostí vnitřní organizace 
veřejné správy daného členského státu a 
nevztahují se na něj podmínky zadávání 
veřejných zakázek; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení z května 2010 5. připomíná své usnesení z května 2010 
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o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromých fyzických či právnických 
osob, a příslušná činnost se v zásadě 
vykonává jménem dotčených veřejných 
orgánů; poukazuje dále na to, že podle 
Evropského soudního dvora se taková 
spolupráce musí řídit výhradně úvahami a 
požadavky týkajícími se sledování cílů 
veřejného zájmu a dodržování zásady 
rovného zacházení s dotčenými osobami, 
jak stanoví směrnice 92/50, tak aby žádný 
soukromý podnik nebyl zvýhodněn vůči 
svým konkurentům; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala komplexní pravidla pro 
podmínky spolupráce vzájemné 
spolupráce veřejných orgánů a vycházela 
přitom ze stávající judikatury;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna mimo jiné tato kritéria:
účelem partnerství je plnění veřejného 
úkolu určeného všem dotčeným místním 
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orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu, a předmětná činnost 
byla z podstatné části prováděna jménem 
dotčených veřejných orgánů; zdůrazňuje, 
že tato objasnění by měla být kodifikována 
ve směrnicích o zadávání veřejných 
zakázek;
(Zpráva uvádí jednotlivá kritéria, k nimž se 
Soudní dvůr vyjádřil, jedno z nich však 
opomíná. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je toto opomenutí napravit.)

Or. nl

Pozměňovací návrh 43
Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou 
spolupráci veřejných orgánů nevztahují 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
jsou-li splněna tato kritéria: účelem 
partnerství je plnění veřejného úkolu 
určeného všem dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně 
dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato 
objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek, 
což by zajistilo, že objasnění nebudou 
bránit hospodářské soutěži a širšímu 
fungování trhu veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD a 
přiklonilo se k názoru, že se na 
vzájemnou spolupráci veřejných orgánů 
nevztahují pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, jsou-li splněna tato 
kritéria: účelem partnerství je plnění 
veřejného úkolu určeného všem dotčeným 
místním orgánům a daný úkol byl splněn 
výhradně dotčenými veřejnými orgány, tj. 
bez účasti soukromého kapitálu; 
zdůrazňuje, že tato objasnění by měla být 

5. připomíná své usnesení z května 2010 
o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek, které zohlednilo judikaturu ESD; 
domnívá se, že Soudní dvůr svou 
judikaturou ohledně vzájemné spolupráce
veřejných orgánů nastolil dostatečnou 
právní jistotu, spolupráce veřejných 
orgánů by tedy neměla být modernizací 
právní úpravy EU pro zadávání veřejných 
zakázek dotčena ani by neměla být nijak 
jinak kodifikována;
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kodifikována ve směrnicích o zadávání 
veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je rozdíl mezi 
horizontální vzájemnou spoluprací 
veřejných orgánů a přímým zadáním 
zakázky internímu subjektu, pro nějž 
podle judikatury ESD platí jiná kritéria; 
požaduje stanovit veřejným zadavatelům 
povinnost, aby v případě, že hodlají 
přistoupit ke vzájemné spolupráci 
veřejných orgánů nebo k zadání zakázky 
interně, tento záměr předem oznámily a 
zvýšily tak transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že každá revize této 
směrnice musí odpovídat ustanovením 
Lisabonské smlouvy v ohledech plné 
zaměstnanosti, sociálně tržního 
hospodářství a odpovědností spojených 
s kvalitními veřejnými službami a 
svobodou veřejných zadavatelů a 
členských států při rozhodování 
o financování, organizaci a poskytování 
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veřejných služeb; s tím souvisí právo volby 
veřejných zadavatelů, zda budou tyto 
služby poskytovat z vlastních prostředků či 
v rámci spolupráce mezi obcemi 
(partnerství veřejného sektoru), která by 
do oblasti působnosti směrnice 
o veřejných zakázkách rovněž neměla 
spadat;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktické interní možnosti soutěžního 
řízení, založené na modelu revidovaného 
nařízení 1370/2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a 
silnici, což by umožnilo, že jakýkoliv 
příslušný místní orgán by mohl určit, zda 
chce sám poskytovat služby nebo zadat 
veřejné zakázky právně samostatnému 
subjektu, nad kterým má příslušný místní 
orgán dohled podobně jako nad vlastním 
oddělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 5c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá k nové definici „hospodářsky 
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nejvýhodnější nabídky“, aby se 
vnitrostátní a místní sociální kritéria a 
kritéria kvality pro poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tyto koncese měly být 
řešeny v rámci přezkumu daných směrnic 
pouze proto, aby nedocházelo k další 
fragmentaci právních předpisů;

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; opakuje, 
že je třeba věnovat náležitou pozornost
složitosti postupů a rozdílům v právní 
kultuře a praxi jednotlivých členských 
států ve vztahu ke koncesím na služby; 
přiklání se k názoru, že proces vymezení 
pojmu koncese na služby a vytvoření 
právního rámce, jímž by se tyto koncese
řídily, prošel vývojem, který je důsledkem 
o zadávání veřejných zakázek z roku 2004 
a doplňující judikatury Soudního dvora 
Evropské unie; trvá na tom, že jakýkoli 
návrh právního aktu týkajícího se koncesí 
na služby by byl opodstatněný, pouze 
pokud by měl za cíl napravit narušení 
fungování vnitřního trhu; upozorňuje, že 
taková narušení dosud nebyla zjištěna, a 
právní akt o koncesích na služby je tudíž 
zbytečný, protože nesměřuje ke 
znatelnému zlepšení fungování vnitřního 
trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tyto koncese měly být 
řešeny v rámci přezkumu daných směrnic 
pouze proto, aby nedocházelo k další 
fragmentaci právních předpisů;

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
předpis pro koncese na služby; připomíná, 
že Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 18. května 20101 trvá na tom, že 
jakýkoli návrh právního aktu týkajícího se 
koncesí na služby by byl opodstatněný, 
pouze pokud by měl za cíl napravit 
narušení fungování vnitřního trhu, a 
upozorňuje, že taková narušení dosud 
nebyla zjištěna; přiklání se dále k názoru, 
že samostatná právní ustanovení 
o koncesích na služby by měla být řešena
v rámci přezkumu daných směrnic pouze 
proto, aby nedocházelo k další fragmentaci 
právních předpisů;

__________________
1 Usnesení o novém vývoji v oblasti 
veřejných zakázek, Přijaté texty, 
P7_TA(2010)0173

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
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předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tyto koncese měly být 
řešeny v rámci přezkumu daných směrnic 
pouze proto, aby nedocházelo k další 
fragmentaci právních předpisů;

předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tyto koncese měly být 
řešeny v rámci přezkumu směrnic 
2004/17/ES a 2004/18/ES pouze proto, 
aby nedocházelo k další fragmentaci 
právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tyto koncese měly být 
řešeny v rámci přezkumu daných směrnic 
pouze proto, aby nedocházelo k další 
fragmentaci právních předpisů;

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti sekundárních 
evropských pravidel na zadávání veřejných 
zakázek; připomíná záměr Komise 
navrhnout zvláštní právní předpis pro 
koncese na služby; přiklání se k názoru, že 
by to nemělo vést k další fragmentaci 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tyto koncese měly být 
řešeny v rámci přezkumu daných směrnic 

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby 
z oblasti působnosti evropských pravidel 
na zadávání veřejných zakázek; připomíná 
záměr Komise navrhnout zvláštní právní 
předpis pro koncese na služby; přiklání se 
k názoru, že by tento návrh měl být 
především vhodným upřesněním pravidel 
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pouze proto, aby nedocházelo k další 
fragmentaci právních předpisů;

v dané oblasti s náležitým zohledněním 
judikatury ESD;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. podporuje samostatnou iniciativu 
Evropské komise, jejímž cílem je vytvořit 
nástroj zaměřený na větší vzájemnosti a 
symetrii v otvírání našich trhů veřejných 
zakázek a trhů veřejných zakázek ve 
třetích zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována 
stávající klasifikace kategorií služeb A a B, 
jelikož „mírnější“ pravidla pro služby B 
mají své opodstatnění v povaze služeb 
poskytovaných především na místní nebo 
regionální úrovni;

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována 
stávající klasifikace kategorií služeb A a B, 
jelikož „mírnější“ pravidla pro služby B 
mají své opodstatnění v povaze služeb 
poskytovaných především na místní nebo 
regionální úrovni; vyzývá však Komisi, aby 
přehodnotila klasifikaci některých služeb, 
které mají stále výraznější přeshraniční 
povahu, tedy služeb energetických a 
přepravních; vyzývá Komisi, aby upřesnila 
kritéria, podle nichž byl proveden stávající 
výběr veškerých služeb dle příloh B a 
rozsah jednotlivých kategorií; vyzývá 
k tomu, aby se ze seznamu uvedeného 
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v příloze II B směrnice 2004/18/ES stal 
seznam vyčerpávající, a to tak, že 
kategorie „ostatní služby“ bude přesunuta 
do přílohy II A;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována 
stávající klasifikace kategorií služeb A a B, 
jelikož „mírnější“ pravidla pro služby B 
mají své opodstatnění v povaze služeb 
poskytovaných především na místní nebo 
regionální úrovni;

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována 
stávající klasifikace kategorií služeb A a B, 
jelikož „mírnější“ pravidla pro služby B 
mají své opodstatnění v povaze služeb 
poskytovaných především na místní nebo 
regionální úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila nástroje, díky nimž budou moci 
místní a regionální orgány snáze 
rozhodnout, do které kategorie konkrétní 
zakázka spadá;

Or. hu

Pozměňovací návrh 57
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována 
stávající klasifikace kategorií služeb A a B, 
jelikož „mírnější“ pravidla pro služby B 
mají své opodstatnění v povaze služeb 
poskytovaných především na místní nebo 
regionální úrovni;

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována 
stávající klasifikace kategorií služeb A a B, 
jelikož „mírnější“ pravidla pro služby B 
mají své opodstatnění v povaze služeb 
poskytovaných především na místní nebo 
regionální úrovni; vyzývá Komisi, aby jako 
alternativní řešení prověřila, jaké výhody 
by mělo překlasifikování všech služeb dle 
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příloh A do kategorie služeb dle příloh B a 
současné odstranění nejpřísnějších 
požadavků pro služby dle příloh A;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. v této souvislosti konstatuje, že 
uplatnění pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek v případě poskytování osobních 
sociálních služeb často není tou nejlepší 
cestou, jak uživateli dané služby zajistit ty 
nejlepší výsledky; požaduje, aby byly podle 
evropského práva uznány prověřené 
postupy členských států založené na 
zásadě, že všichni poskytovatelé, kteří 
dokáží vyhovět předem zákonem 
stanoveným podmínkám, by měli být 
oprávněni služby poskytovat bez ohledu 
na svou právní formu za předpokladu, že 
budou dodrženy obecné zásady rovného 
zacházení, transparentnosti a 
nediskriminace;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že by nemělo dojít 
k zakotvení nových pravidel pro trhy 
veřejných zakázek pod prahovými 
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hodnotami EU, jelikož by to mohlo ohrozit 
právní jistotu vytvořenou na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi o změnu přezkumné 
směrnice, co nejdříve to bude možné, a její 
harmonizaci se směrnicemi o zadávání 
veřejných zakázek;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi o změnu přezkumné 
směrnice, co nejdříve to bude možné, a její 
harmonizaci se směrnicemi o zadávání 
veřejných zakázek;

8. žádá Komisi o změnu přezkumné 
směrnice, co nejdříve to bude možné, a její 
harmonizaci se směrnicemi o zadávání 
veřejných zakázek; zdůrazňuje, že 
směrnice nenahrazuje pravidla pro boj 
proti korupci ani pravidla pro oblast 
hospodářské soutěže, její přísná procesní 
ustanovení však umožňují dodatečnou 
ochranu;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 62
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi o změnu přezkumné 
směrnice, co nejdříve to bude možné, a její 
harmonizaci se směrnicemi o zadávání 
veřejných zakázek;

8. vyzývá Komisi, aby sladila přezkumnou 
směrnici s novým rámcem pro zadávání 
veřejných zakázek, který bude výsledkem 
probíhající revize, a provedla tento úkon 
souběžně s hlavním legislativním 
návrhem a zajistila tak soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že Komise má povinnost 
sledovat řádné provedení evropských 
směrnic do právních řádů členských 
států;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Anna Hedh, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. požaduje, aby bylo ve směrnici 
výslovně uvedeno, že to nebrání žádné 
zemi v dodržení požadavků Úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 94, 
přičemž zdůrazňuje, že účinné fungování 
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zadávání veřejných zakázek vyžaduje 
jasnou a jednoznačnou právní úpravu 
EU, jež bude přesně vymezovat rámec pro 
vnitrostátní právní předpisy a jejich 
uplatňování v členských státech, zejména 
ve vztahu k mezinárodním dohodám, které 
členské státy ratifikovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je nutno zajistit 
vzájemnost a rovný přístup na trhy 
veřejných zakázek v EU a ve třetích 
zemích s cílem zaručit spravedlivou a 
účinnou hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že některé členské státy již 
uplatňují v oblasti zadávání veřejných 
zakázek dostatečně účinné postupy, které 
zajišťují větší transparentnost a lepší 
využití peněz daňových poplatníků; vyzývá 
Komisi, aby analyzovala osvědčené 
postupy členských států v této oblasti a 
definovala nejúčinnější zásady pro 
zadávání veřejných zakázek v EU;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 67
Anna Hedh, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
odlišnou právní praxi jednotlivých 
členských států upřesnila možnost 
zakotvení standardů dobrých životních 
podmínek zvířat použitelných v souvislosti 
se zadáváním veřejných zakázek;

Or. sv

Pozměňovací návrh 68
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že by bylo užitečné zařadit 
dodatečnou informaci o vzájemném 
vztahu Dohody o vládních zakázkách a 
směrnic EU pro oblast zadávání veřejných 
zakázek, což se však musí opírat 
o spolehlivé ekonomické důkazy, které by 
odůvodňovaly začlenění konkrétních 
článků do směrnice o zadávání veřejných 
zakázek, nebo do zvláštního právního 
předpisu, k řešení povinností vzájemnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vřele proto vítá záměr Komise uvedený 
ve sdělení o Aktu o jednotném trhu ze dne 
13. dubna 2011, tj. navrhnout právní 
nástroj EU, který by stanovil podmínky 
přístupu podniků ze třetích zemí na trh 
veřejných zakázek EU, čímž by byly 
nastoleny skutečně rovné podmínky pro 
všechny; vyzývá Komisi, aby tento návrh 
nejpozději do konce roku 2011 předložila; 
zdůrazňuje, že by tento nástroj měl 
nabídnout vhodná řešení problémů 
spojených s neobvykle nízkými nabídkami, 
které narušují trh s veřejnými zakázkami 
a mají negativní dopad na podniky 
z členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Frank Engel, Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by již nemělo být určujícím 
faktorem kritérium nejnižší ceny, jež by 
mělo být všeobecně nahrazeno kritériem 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 71
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací, přičemž v případě zakázek 
spočívajících v poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu by toto kritérium 
mělo mít váhu maximálně 50 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by zásadou měla být hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací – a následně zásada 
„použij, nebo vysvětli“, tedy buď se touto 
zásadou budete řídit, nebo budete muset 
veřejně objasnit, proč jste zvolili jiné 
kritérium; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala metodiku pro výpočet 
nákladů životního cyklu na široké bázi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by standardním kritériem měla 
být „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“
při uplatnění zásady použij nebo vysvětli; 
zdůrazňuje, že to nijak nevylučuje nejnižší 
cenu jako rozhodující kritérium v případě 
standardizovaného zboží a služeb; tam, 
kde je to vhodné a přiměřené, by měly být 
při hodnocení nabídek zohledněny 
celkové náklady životního cyklu; vyzývá 
Komisi, aby pro tento účel vypracovala 
jednotnou metodiku a pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací; zdůrazňuje, že odpor ke 
kritériu „nejvyšší hospodářské 
výhodnosti“ brání inovacím a snaze 
o dosažení nejlepší kvality a ceny, jinak 
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řečeno brání naplnění požadavků 
strategie Evropa 2020;

Or. hu

Pozměňovací návrh 75
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží,
služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny; navrhuje, že v podstatě 
hlavní možností pro zadání veřejných 
zakázek by mělo být kritérium
hospodářsky nejvýhodnější nabídky
umožňující nákladově efektivní zadání 
zakázky s optimálním poměrem ceny a 
kvality, včetně zohlednění dopadu na 
životní prostředí a energetickou účinnost 
příslušného zboží a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být nejčastěji 
uplatněným kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, přičemž důvody 
pro použití kritéria nejnižší ceny 
v konkrétních případech by měly být 
vysvětleny;
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příslušného zboží, služeb či prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána 
hospodářsky, sociálně i environmentálně
nejvýhodnější nabídka – při zohlednění
celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že stávající kritérium
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
(MEAT) by mělo být nahrazeno kritériem 
nabídky nejvýhodnější z hlediska 
udržitelnosti (SMART), což je způsob, jak 
přimět trhy, aby dodávaly zboží, služby a 
práce sociálně, hospodářsky a 
environmentálně udržitelnější, včetně 
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jejich celkových nákladů životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že stávající kritérium
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
(MEAT) by mělo být nahrazeno kritériem 
nabídky nejvýhodnější z hlediska 
udržitelnosti (SMART), což je způsob, jak 
přimět trhy, aby dodávaly výrobky a služby 
sociálně, hospodářsky a environmentálně 
udržitelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Philippe Juvin, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být zohledněno kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací –
společně s kritériem nejnižší ceny, 
přičemž by mělo být v pravomoci 
veřejných orgánů, aby se rozhodly, které 
kritérium budou nakonec používat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána 
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a nahrazeno kritériem 
nabídky nejvýhodnější z hlediska 
udržitelnosti (SMART), ve snaze přimět 
trhy, aby dodávaly služby a práce 
sociálně, hospodářsky a environmentálně 
udržitelnější, a to s ohledem na celý 
životní cyklus;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium 
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání veřejných 
zakázek: měla by být vybrána hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka – včetně celkových 
nákladů životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací, což by mohlo mít pozitivní 
dopad na inovace, jelikož by to byla 
pobídka, aby hospodářské subjekty 
vyvíjely udržitelné produkty;



PE469.956v01-00 44/106 AM\874213CS.doc

CS

Or. lt

Pozměňovací návrh 83
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by mělo být odstraněno kritérium
nejnižší ceny a že by v podstatě měla být 
pouze jediná možnost pro zadání 
veřejných zakázek: měla by být vybrána 
hospodářsky nejvýhodnější nabídka –
včetně celkových nákladů životního cyklu 
příslušného zboží, služeb či prací;

9. je toho názoru, že za účelem plného 
rozvinutí potenciálu zadávání veřejných 
zakázek by nemělo být standardním 
pravidlem udělování zakázek na základě 
nejnižší ceny a stejnou váhu by mělo mít 
kritérium hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky (MEAT) zohledňující celkové 
náklady životního cyklu příslušného zboží, 
služeb či prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 9 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že to má význam zejména pro 
zadávání veřejných zakázek v případě 
zboží, které má dopad na zdraví 
spotřebitelů, kde hrají kvalita a výrobní 
metody důležitou úlohu, například 
v případě potravinářského průmyslu; 
zdůrazňuje, že pravidla zadávání 
veřejných zakázek by měla být dostatečně 
pružná, aby se zajistilo, že pasivní 
konzumenti, například v nemocnicích, 
domovech důchodců, školách a 
předškolních zařízeních budou mít rovný 
přístup ke zdravému a kvalitnímu jídlu za 
odpovídající cenu, ne k nejlevnější 
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dostupné variantě;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je toho názoru, že zadávání veřejných 
zakázek by mělo přispět k dosažení 
kvalitních pracovních míst s kvalitní 
mzdou a kvalitními pracovními 
podmínkami, rovného zacházení a vysoké 
míry dovedností a zapojení pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na to, že v současném 
právním rámci již zadavatelé veřejných 
zakázek mohou uplatňovat dodatečná 
kritéria na podporu cílů strategie EU 
2020 za předpokladu, že tato kritéria 
souvisí s předmětem smlouvy, nesvěřují 
veřejnému zadavateli neomezenou 
svobodu volby, jsou výslovně zmíněna a 
jsou v souladu se základními zásadami 
rovného zacházení, nediskriminace, 
vzájemného uznávání, přiměřenosti a 
transparentnosti; žádá Komisi, aby 
veřejným zadavatelům poskytla další 
pokyny, jak tyto možnosti lépe využít;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je toho názoru, že veřejné orgány by 
měly být oprávněny ve fázi výběru 
zohlednit příslušně „a priori“ informace 
o předkladatelích nabídek, včetně 
předchozí činnosti předkladatele či 
projevené ochoty naplňovat cíle 
udržitelného rozvoje, tj. v souvislosti 
s kolektivními dohodami a důstojnými 
pracovními podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává, že při správném využití 
mohou být veřejné zakázky skutečnou 
hybnou silou při podpoře kvalitních 
pracovních míst, platů a podmínek, 
rovnosti příležitostí, rozvoje schopností, 
odborné přípravy, podpoře politik
životního prostředí a zajišťování pobídek 
pro výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Bernadette Vergnaud
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
rozvinutí kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky tak, aby 
podporovalo aspekt sociální, hospodářské 
a environmentální udržitelnosti výrobků a 
služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je přesvědčen, že udržitelné zadávání 
veřejných zakázek zaměřené na 
hospodářské, sociální a environmentální 
standardy, úsporu energie a inovace je 
jedním z klíčových prvků k dosažení 
vysoce konkurenceschopného 
sociálnětržního hospodářství v Evropě 
v souladu s cíli strategie Evropa 2020; 
vyzývá Komisi, aby vybídla vlády a veřejné 
zadavatele, aby posílily využívání 
udržitelného zadávání veřejných zakázek 
podporujícího a prosazujícího kvalitní 
zaměstnanost a poskytujícího v Evropě 
kvalitní služby a zboží; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím podrobného posouzení
dopadu analyzovala, jak zadávání 
veřejných zakázek přispělo k dosažení 
širších cílů EU, a navrhla, jak by bylo 
možné tyto cíle v budoucnosti zlepšit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
aktivně podporovaly kulturní změnu 
směrem k inovacím v oblasti veřejných 
zakázek a odklon od přístupu vyhýbání se 
riziku; vyzývá veřejné zadavatele, aby 
jednali jako inteligentní zákazníci; 
zdůrazňuje, že je nutno ještě více sdílet 
osvědčené postupy a provádět srovnání 
zadávání služeb v oblasti výzkumu a 
vývoje v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. požaduje, aby Komise pracovala na 
tom, aby Dohoda o vládních zakázkách 
uznávala i jiná kritéria než cenu a 
umožnila tak vytvoření vysoce kvalitních 
pracovních míst, podporu udržitelného 
rozvoje a podporu evropské průmyslové 
politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá zejména členské státy, aby 
následovaly příkladu Evropské komise a 
požadovaly 15 milionů EUR na výzvu 
k předkládání návrhů, které podnítí 
zadávání veřejných zakázek na inovativní 
řešení prostřednictvím vytvoření 
nadnárodních sítí pro odstranění 
dodatečných rizik a nákladů, pro 
spolupráci při dosažení kritické masy a 
testování proveditelnosti a způsobů 
provádění budoucího podpůrného 
systému EU, přičemž výchozím cílem je 
najít inovativní cesty, jak reagovat na 
nové politické výzvy a současně stimulovat 
růst, konkurenceschopnost EU a 
vytváření pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovace v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, například prostřednictvím 
rozvoje předobchodní fáze a zajištěním 
toho, aby veřejní zadavatelé respektovali 
důvěrnost inovativních řešení – zejména 
pokud jde o know-how – předložených 
uchazeči; proto vybízí k proaktivní politice 
na podporu a odbornou přípravu a 
požaduje právní jistotu pro veřejné 
orgány, které hledají inovativní řešení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 95
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. připomíná, že málo využívaným 
nástrojem je předobchodní fáze veřejné 
zakázky, která může podnítit inovace při 
zadávání veřejných zakázek a výrazně 
přispět k pojmenování a vytvoření 
vedoucích trhů a zlepšení přístupu malých 
a středních podniků k veřejným 
zakázkám; dále se domnívá, že 
navrhovaný model sdílení rizik a přínosů 
v předobchodní fázi vyžaduje právní 
objasnění a zjednodušeni, aby zadavatelé 
zakázek mohli tento nástroj pravidelně a 
účinně využívat; v souladu s tím vyzývá 
Komisi, aby jako součást celkové revize 
navrhla změnu příslušných pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a pravidel 
státní pomoci a využívání předobchodní 
fáze tak podnítila;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je toho názoru, že nová směrnice 
o veřejných zakázkách by měla umožnit, 
aby ve výběrové fázi nabídkových řízení 
mohla být zohledněna i kvalita 
dodavatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje skutečnost, že zda produkt 
či služba vznikaly udržitelným způsobem 
je správně považováno za vlastnost 
produktu, která může být použita jako 
kritérium pro srovnání s produkty nebo 
službami, jež nevznikaly udržitelným 
způsobem; upozorňuje, že je třeba vyjasnit 
rámec pro zahrnutí požadavků na výrobní 
proces do technických specifikací pro 
všechny typy smluv; poukazuje na věc 
Wienstrom, která se stala klasickým 
příkladem toho, jak a proč mohou být 
výrobní vlastnosti zařazeny do technických 
specifikací;

10. zdůrazňuje skutečnost, že zda produkt 
či služba vznikaly udržitelným způsobem,
je správně považováno za vlastnost 
produktu, která může být použita jako 
kritérium pro srovnání s produkty nebo 
službami, jež nevznikaly udržitelným 
způsobem, aby veřejní zadavatelé mohli 
transparentně kontrolovat 
environmentální a sociální dopad jimi 
zadaných zakázek, aby však současně 
nedošlo k oslabení nezbytné vazby na 
předmět smlouvy; upozorňuje, že je třeba 
vyjasnit rámec pro zahrnutí požadavků na 
výrobní proces do technických specifikací 
pro všechny typy smluv; poukazuje na věc 
Wienstrom, která se stala klasickým 
příkladem toho, jak a proč mohou být 
výrobní vlastnosti zařazeny do technických 
specifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje skutečnost, že zda produkt 
či služba vznikaly udržitelným způsobem 
je správně považováno za vlastnost 
produktu, která může být použita jako 
kritérium pro srovnání s produkty nebo 
službami, jež nevznikaly udržitelným 
způsobem; upozorňuje, že je třeba vyjasnit 
rámec pro zahrnutí požadavků na výrobní 

10. zdůrazňuje skutečnost, že zda produkt 
či služba vznikaly udržitelným způsobem, 
je správně považováno za vlastnost 
produktu, která může být použita jako 
kritérium pro srovnání s produkty nebo 
službami, jež nevznikaly udržitelným 
způsobem; upozorňuje, že je třeba vyjasnit 
rámec pro zahrnutí požadavků na výrobní 



PE469.956v01-00 52/106 AM\874213CS.doc

CS

proces do technických specifikací pro 
všechny typy smluv; poukazuje na věc 
Wienstrom, která se stala klasickým 
příkladem toho, jak a proč mohou být 
výrobní vlastnosti zařazeny do technických 
specifikací;

proces do technických specifikací pro ty
typy smluv, kde je to vhodné a přiměřené; 
poukazuje na věc Wienstrom, která se stala 
klasickým příkladem toho, jak a proč 
mohou být výrobní vlastnosti zařazeny do 
technických specifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 10 – odrážka 1 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– poukazuje na to, že zohlednění 
dlouhodobých nákladů životního cyklu 
přináší finanční úspory a skýtá 
hospodářským subjektům větší prostor 
k tomu, aby přišli s inovativními řešeními; 
požaduje, aby byly vytvořeny standardní 
modely výpočtu nákladů životního cyklu, 
které by byly dostupné veřejným 
zadavatelům i hospodářským subjektům,

Or. nl

Pozměňovací návrh 100
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 10 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) je toho názoru, že v rámci jakékoli 
budoucí revize směrnice by Komise EU 
měla zavést odkaz na úmluvu 
Mezinárodní organizace práce č. 94 
o pracovnách ustanoveních ve veřejných 
zakázkách v zájmu kvality poskytování 
veřejných služeb; ta je právně závazná již 
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v 11 členských státech EU a další členské 
státy by měly být podněcovány, aby 
úmluvu přijaly. Důstojné pracovní 
podmínky v sektoru veřejných zakázek 
jsou pro zajištění kvality klíčové. Sociální 
dumping co se týče pracovních norem a 
podmínek zaměstnávání nejenže má 
negativní dopad na pracovníky a na lidi, 
kteří se na tyto služby, výrobky nebo práce 
spoléhají, ale také stigmatizuje podniky, 
které znají hodnotu toho, když je 
s pracovníky zacházeno s úctou;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje potřebu posílit rozměr 
udržitelnosti na poli veřejných zakázek 
tím, že se umožní, že bude otázka 
udržitelnosti začleňována v každé fázi 
postupu zadání veřejné zakázky (tj. 
prokázání způsobilosti, technické 
specifikaci, ustanovení o plnění zakázky);

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je toho názoru, že v rámci jakékoli 
budoucí revize směrnice by Komise EU 
měla zavést odkaz na úmluvu 
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Mezinárodní organizace práce č. 94 
o pracovnách ustanoveních ve veřejných 
zakázkách v zájmu kvality poskytování 
veřejných služeb; zdůrazňuje, že důstojné 
pracovní podmínky v sektoru veřejných 
zakázek jsou k zajištění kvality klíčové; 
dále zdůrazňuje, že sociální dumping co 
se týče pracovních norem a podmínek 
zaměstnávání nejenže má negativní dopad 
na pracovníky a na lidi, kteří se na tyto 
služby, výrobky nebo práce spoléhají, ale 
také stigmatizuje podniky, které znají 
hodnotu toho, když je s pracovníky 
zacházeno s úctou;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na evropský certifikační systém sociální 
odpovědnosti podniků, a je toho názoru, 
že jakmile bude takový systém zaveden, 
mělo by být možné, aby zadavatelé mezi 
výběrová kritéria při veřejných zakázkách 
zahrnuli podmínku, že podniky musejí mít 
tuto certifikaci nebo jiné formy 
evropského osvědčení kvality nebo 
souladu s normami ochrany životního 
prostředí (nebo osvědčení vydané jinými 
zeměmi, jež bylo uznáno jako rovnocenné 
tomuto evropskému osvědčení);

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marc Tarabella
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že Komise by při 
nadcházejících přezkumech směrnice 
2004/17/ES a 2004/18/ES měla zavést 
odkaz na úmluvu MOP č. C94 
o pracovních ustanoveních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. poukazuje na význam standardů pro 
zadávání veřejných zakázek, které mohou 
být veřejnými zadavateli používány, aby 
naplňovali své politické cíle efektivním a 
transparentním způsobem, a požaduje 
v tomto směru, aby byla vytvořena 
pravidelně aktualizovaná databáze 
standardů, obzvláště těch, které se týkají 
environmentálních a sociálních kritérií, 
neboť tak budou veřejným orgánům 
k dispozici a bude zajištěno, že zadavatelé 
budou mít při zpracovávání nabídkových 
řízení přístup k patřičným doporučením a 
jednoznačnému souboru pravidel, díky 
čemuž budou moci snadno dokázat 
zajištění souladu s příslušnou normou;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měly být do posouzení „hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky“ ze strany 
veřejných orgánů a do jejich výpočtu 
nákladů životního cyklu zahrnovány 
náklady na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu zboží, prací a služeb na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
veřejnosti o dopadu produktů a aktivit na 
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prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

životní prostředí a změnu klimatu je 
klíčové; podtrhuje, že musí existovat 
rovné podmínky na trhu a prostor pro 
spravedlivou hospodářskou soutěž 
místních dodavatelů, včetně 
přeshraničních; navrhuje, že by měly být 
ze strany členských států přezkoumány 
způsoby zajištění širšího přístupu na trh, a 
to v plném souladu s pravidly vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
v případech, kdy je to relevantní a 
přiměřené, měla být zvážena možnost 
zohlednění dojezdové vzdálenosti 
dodavatele ze strany veřejných orgánů a 
přezkoumán rozsah, v jakém to umožňují 
pravidla vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a sociální oblast znamená, že by 
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měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

11. má za to, že umožnění veřejným 
orgánům upřednostnit místní dodavatele, 
aby bylo vzato v úvahu hledisko životního 
prostředí, nemusí být vždy spravedlivé a že 
by čelné místo měl zaujímat model 
začlenění celkových nákladů životního 
cyklu příslušného zboží, služeb nebo
prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí o 
dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být v určitých případech zvážena 
možnost upřednostnění místních 
dodavatelů ze strany veřejných orgánů a 
přezkoumán rozsah, v jakém to umožňují 
pravidla vnitřního trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 113
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu;

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí 
o dopadu produktů a aktivit na životní 
prostředí a změnu klimatu znamená, že by 
měla být zvážena možnost upřednostnění 
místních dodavatelů ze strany veřejných 
orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to 
umožňují pravidla vnitřního trhu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že pokud se 
kritéria, která se k veřejným zakázkám 
nevztahují, budou brát v úvahu, mělo by 
se tak dít na dobrovolném základě a 
rozhodnutí použít je musí být vyhrazeno 
veřejným orgánům nebo rozhodovacím 
orgánům, jež za nimi stojí, které mají 
přímou demokratickou legitimitu 
v návaznosti na individuální tvorbu politik 
na místě;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě žádá Komisi, aby vyjasnila a 
definovala pojmy „místní dodavatel“ a 
„místně produkovaný“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. požaduje řádné posouzení 
významných prahových hodnot, ale i 
výhod a nevýhod slučování poptávky –
zejména s ohledem na to, aby byl přístup 
k veřejným zakázkám umožněn malým a 
středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že z hlediska cílů 
Evropské unie stanovených v článku 3 
Lisabonské smlouvy by veřejné orgány 
měly mít pravomoc upřednostňovat 
poskytovatele, kteří poskytnou 
dokumentaci, jež prokazuje, že dodržují 
sociální práva a zásady spravedlivého 
obchodu a/nebo jsou za tímto účelem 
držiteli značky kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že partnerství veřejného 
a soukromého sektoru (PPP) není nejlepší 
praxí v rámci modelů zadávání a že by 
Komise EU neměla hrát roli 
v podporování této formy zadávání;
existuje celá řada důkazů, že PPP se 
velice často nedaří naplnit zásadu 
poskytnout to nejlepší zhodnocení peněz 
daňových poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Åsa Westlund, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že směrnice o veřejných 
zakázkách by měla jasně stanovit, že je 
žádoucí i možné, aby veřejnoprávní 
subjekty ukládaly podmínky a braly 
v úvahu jak environmentální, tak sociální 
kritéria, přidělují-li veřejné zakázky;

Or. sv

Pozměňovací návrh 119
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. žádá, aby bylo věnováno více 
prostoru jednání a komunikaci ve spojení 
s opatřeními, jimiž by se zajistila 
transparentnost a předešlo se zneužívání a 
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diskriminaci. Prvním možným krokem by 
mohl být průzkum trhu, který by měl být 
výslovně povolen;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zasazuje se o to, že nikoli pouze 
veřejní zadavatelé budou muset dodržovat 
práva pracovníků, zajistit spravedlivé 
pracovní podmínky, dohody o zárukách ve 
vztahu k podmínkám zaměstnávání, 
prosazovat rovnost mezi ženami a muži, 
podporovat spravedlivý obchod a 
eliminovat dětskou práci, ale rovněž jejich 
subdodavatelé;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. myslí si, že současná ustanovení 
o podmínkách subdodávek je zapotřebí 
posílit. Více vrstev subdodávek je běžným 
jevem a vznikají obtíže s prosazováním 
kolektivních dohod, pracovních podmínek 
a zdravotních a bezpečnostních postupů.
Veřejným orgánům by mělo být dáno více 
prostoru k tomu, aby si udržovaly 
kontrolu nad zakázkou s ohledem na 
naplnění kvalitativních, sociálních a 
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environmentálních cílů. V případech, kdy 
se používají subdodavatelé, by veškeré 
podrobnosti jejich zapojení měly být 
specifikovány ještě před přidělením 
zakázky a veřejný orgán by měl určit 
odpovědnosti a povinnosti, jež umožní 
efektivní sledování a kontrolu zakázky.
Měly by být zavedeny mechanismy, které 
veřejným orgánům umožní prověřit 
subdodavatele a odmítnout jej, pokud mají 
obavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. požaduje znovu posoudit a postupně 
navýšit prahové hodnoty de minimis a 
usnadnit tak subjektům neziskového 
sektoru a podnikům sociální ekonomiky, 
ale i malým a středním podnikům přístup 
k veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje hodnotu zohlednění 
sociálních cílů v rámci výběrových kritérií 
a v technických specifikacích, zvláště co 
se týká sociálního začlenění a ochrany 
lidského zdraví a pracovníků; poukazuje 
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na to, že je nezbytné členským státům 
umožnit, aby rozšířily oblast působnosti 
vyhrazených zakázek na subjekty 
neziskového sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje, že jakékoliv rozšíření 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v EU do oblasti „co nakupovat“ by 
představovalo významnou změnu 
stávajícího systému, jenž by měla být 
pečlivě uvážena; pochybuje, že by tato 
změna přispěla k zjednodušení a 
zefektivnění, ale obává se, že by přinesla 
spíše složitější pravidla s velkým 
množstvím výjimek, které by v praxi bylo 
obtížné administrativně zpracovat;

12. vyzdvihuje, že jakékoliv rozšíření 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v EU do oblasti „co nakupovat“ by 
představovalo významnou změnu 
stávajícího systému, jenž by měla být 
pečlivě uvážena; pochybuje, že by tato 
změna přispěla k zjednodušení a 
zefektivnění, ale obává se, že by přinesla 
spíše složitější pravidla s velkým 
množstvím výjimek, které by v praxi bylo 
obtížné administrativně zpracovat; 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
jsou procesní pokyny („jak nakupovat“), 
které by neměly být doplňované 
ustanoveními o tom, „co nakupovat“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 125
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje, že jakékoliv rozšíření 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v EU do oblasti „co nakupovat“ by 

12. podporuje rozvoj oblastí „jak 
nakupovat“ a „co nakupovat“ na poli 
veřejných zakázek v EU s cílem začlenit 
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představovalo významnou změnu 
stávajícího systému, jenž by měla být 
pečlivě uvážena; pochybuje, že by tato 
změna přispěla k zjednodušení a 
zefektivnění, ale obává se, že by přinesla 
spíše složitější pravidla s velkým 
množstvím výjimek, které by v praxi bylo 
obtížné administrativně zpracovat;

cíle strategie EU 2020, obzvláště 
v sociální, environmentální a inovační 
oblasti, k dalšímu prosazování a podpoře 
konkurenceschopnosti EU; zdůrazňuje 
však, že jakékoliv rozšíření pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek v EU do 
oblastí „jak nakupovat“ a „co nakupovat“ 
by představovalo významnou změnu 
stávajícího systému, jenž by měla být 
pečlivě uvážena; upozorňuje tedy, že 
nástroje zohledňující pružnost a 
umožňující přizpůsobit kapacitu na 
konkrétní případy by měly mít čelní místo;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 12 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje, že jakékoliv rozšíření 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek v 
EU do oblasti „co nakupovat“ by 
představovalo významnou změnu 
stávajícího systému, jenž by měla být 
pečlivě uvážena; pochybuje, že by tato 
změna přispěla k zjednodušení a 
zefektivnění, ale obává se, že by přinesla 
spíše složitější pravidla s velkým
množstvím výjimek, které by v praxi bylo 
obtížné administrativně zpracovat;

12. vyzdvihuje, že jakékoliv rozšíření 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v EU do oblasti „co nakupovat“ by 
představovalo významnou změnu 
stávajícího systému, jenž by měla být 
pečlivě uvážena; pochybuje, že by tato 
změna přispěla k zjednodušení a 
zefektivnění, ale obává se, že by přinesla 
spíše složitější pravidla s velkým 
množstvím výjimek, které by v praxi bylo 
obtížné administrativně zpracovat; 
s výjimkou oblasti použití veřejných 
zakázek s cílem podpořit přístupnost zboží 
a služeb pro spotřebitele různého věku a 
schopností (zkušenost Spojených států 
ukazuje, že povinné použití oddílu 508 se 
jevilo jako velice účinné při řízení veřejné 
zakázky na přístupná zařízení IKT a 
rozvíjení trhu);

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) domnívá se, že je nutné prověřit 
možnost zvýšení prahových hodnot, tak 
aby tyto hodnoty dosahovaly úrovně, která 
učiní přeshraniční hospodářskou soutěž 
hospodářsky přitažlivou pro dodavatele a 
zároveň ospravedlní čas a zdroje, které 
veřejní zadavatelé věnují organizaci 
veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje strategickou hodnotu 
zadávání veřejných zakázek, mj. 
z hlediska sociálních kritérií; vyzývá 
Komisi, aby zvážila uvolnění zásady 
„souvislosti s předmětem zakázky“; 
poukazuje na mimořádný potenciál 
oblasti veřejných zakázek přispět 
k dosažení cílů strategie EU 2020; uvádí 
v této souvislosti jako příklady podporu 
žen a podporu spravedlivého obchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann
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Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že do výběrových kritérií 
a kritérií pro realizační fázi v rámci 
postupu zadávání veřejných zakázek by 
měla být zařazena kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením s cílem zajistit, že 
veřejné zakázky budou přispívat ke 
zlepšení přístupnosti pro osoby 
s postižením a ke snížení fragmentace 
vnitřního trhu. Toto pravidlo musí platit 
pro zboží, služby a veřejné práce 
nakupované vládami a oblastí veřejných 
služeb. Mělo by se vztahovat rovněž na 
služby poskytované s využitím 
informačních a komunikačních 
technologií, a zejména v případě, kdy se 
postupy zadávání veřejných zakázek týkají 
použití evropských fondů, např. ze 
strukturálních fondů nebo prostředků na 
výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je toho názoru, že ve spojení se 
sociálními službami obecného zájmu by 
mělo být možné, aby veřejní zadavatelé 
vyhradili zvláštní zakázky neziskovým 
organizacím, které se specializují na 
poskytování sociálních služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že by měla být posílena 
stávající ustanovení o subdodávkách, 
neboť využívání několika úrovní 
subdodávek může způsobovat problémy 
v oblasti dosahování souladu 
s kolektivními smlouvami, pracovními 
podmínkami a zdravotními a sociálními 
normami; navrhuje proto, aby byly 
veřejné orgány informovány o veškerých 
podrobnostech týkajících se použití 
subdodavatelů ještě před přidělením 
zakázky a měla by být stanovena 
odpovědnostní linie, která učiní 
dodavatele odpovědné za jakékoli 
nedostatky ze strany subdodavatelů při 
plnění předpisů a sociálních, 
environmentálních a kvalitativních cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
příslušnou úroveň prahových hodnot pro 
zakázky na dodávky a služby a v případě 
potřeby tyto prahové hodnoty zvýšila; 
navrhuje, aby Komise zároveň s tím 
prověřila, zda by mohl být zaveden systém, 
který by zohlednil ve výpočtu prahových 
hodnot HDP členských států, tak aby 
mohla být pro každý členský stát 
vypočítána zvláštní prahová hodnota a 
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takto by se mohlo předejít narušením 
hospodářské soutěže v důsledku existence 
jednotné prahové hodnoty pro celou EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. naléhavě žádá Komisi, aby 
postupovala v podporování partnerství 
veřejného a soukromého sektoru opatrně 
a pečlivě posoudila řadu špatných 
příkladů, jež byly v praxi zjištěny; vyzývá 
k vytvoření evropského rámce pro PPP, 
který by poskytoval účinnou ochranu 
veřejným orgánům a zajišťoval 
spravedlivé rozdělení nákladů, rizik a 
přínosů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. naléhavě žádá Komisi, aby vyjasnila 
pravidla týkající se vysílání pracovníků 
v kontextu zadávání veřejných zakázek, 
která by se měla vztahovat jak na 
dodavatele, tak subdodavatele, v souladu 
se zásadou stejné odměny za stejnou práci 
vykonávanou na témže místě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 135
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že směrnice jsou příliš 
podrobné a že se postupně stávaly stále 
techničtější a složitější, zároveň se však do 
značné míry zvýšilo právní riziko 
nedodržování těchto pravidel jak ze strany 
veřejných zadavatelů, tak dodavatelů; 
upozorňuje, že obava ze zpochybnění 
správnosti vede k neochotě podstupovat 
rizika, což potlačuje inovace a udržitelný 
rozvoj, a výsledkem je velmi často výběr 
nejnižší ceny místo nejlepší hodnoty;

13. zdůrazňuje, že směrnice bývají často 
vnímány jako příliš podrobné a stále 
techničtější a složitější, zároveň se však do 
značné míry zvýšilo právní riziko 
nedodržování těchto pravidel jak ze strany 
veřejných zadavatelů, tak dodavatelů; 
upozorňuje, že obava ze zpochybnění 
správnosti vede k neochotě podstupovat 
rizika, což potlačuje inovace a udržitelný 
rozvoj, a výsledkem je velmi často výběr 
nejnižší ceny místo nejlepší hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi EU, aby odstranila 
nebo výrazně uvolnila vazbu na předmět 
zakázky, a umožnila tak účinnější výběr 
ohledně sociálních a environmentálních 
aspektů, čímž se stane zadávání veřejných 
zakázek transparentnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Alejandro Cercas, Stephen Hughes
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby odstranila nebo 
výrazně uvolnila vazbu na předmět 
zakázky, a umožnila tak účinnější výběr 
ohledně sociálních a environmentálních 
aspektů, čímž se stane zadávání veřejných 
zakázek transparentnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi ke snížení složitosti 
zkrácením povinné doby pro zveřejnění 
elektronických veřejných zakázek o 5 na 
10 dnů, domnívá se, že by to nemělo nijak 
negativně ovlivnit hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby veškeré náležitosti – zejména 
ty, které se týkají pracovních podmínek a 
environmentálních a kvalitativních 
požadavků –, jež dodavatelé musí 
splňovat, museli splňovat také 
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subdodavatelé; domnívá se dále, že by 
měla být stanovena odpovědnostní linie,
v jejímž rámci dodavatelé zůstávají 
zodpovědní za jakékoli porušení ze strany 
subdodavatele, zvláště ve vztahu 
k pracovním podmínkám, a to na základě 
zásady společné a nerozdílné 
odpovědnosti mezi dodavateli a 
subdodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace;

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti, pokud je toto 
možno, aniž by byly oslabeny obecné 
zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a nediskriminace či plnění povinností EU 
v rámci Dohody o vládních zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace;

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace; 
domnívá se, že zjednodušení pravidel 
o zadávání veřejných zakázek by mělo 
umožnit omezit riziko chyb a věnovat větší 



AM\874213CS.doc 73/106 PE469.956v01-00

CS

pozornost potřebám malých veřejných 
zadavatelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 142
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace;

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace; 
domnívá se, že zjednodušení pravidel 
o zadávání veřejných zakázek by mělo 
umožnit omezit riziko chyb a věnovat větší 
pozornost potřebám malých veřejných 
zadavatelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 143
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace;

14. podporuje jasná, jednoduchá a pružná
pravidla s menší mírou podrobnosti a větší 
oporou v obecných zásadách 
transparentnosti, rovného zacházení a 
nediskriminace;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 144
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace;

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace; 
z hlediska toho, že je malý počet 
zahraničních subjektů, které mají zájem 
o místní projekty, a vzhledem k počtu 
zakázek místního rozsahu, jež jsou 
aktuálně v Evropě jako celku udělovány, 
se domnívá, že podstatné navýšení 
prahových hodnot by přineslo výrazné 
administrativní zjednodušení;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla 
s menší mírou podrobnosti a větší oporou
v obecných zásadách transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace;

14. podporuje, když budou evropské 
právní předpisy o zadávání veřejných 
zakázek revidovány, jasná a jednoduchá 
pravidla s menší mírou podrobnosti a 
zároveň s tím že se postupy zadávání 
veřejných zakázek zjednoduší, budou 
méně těžkopádné, levnější, otevřenější 
malým a středním podnikům a budou více 
napomáhat investicím, a podle něj bude 
tudíž nutná větší opora v obecných 
zásadách transparentnosti, rovného 
zacházení a nediskriminace;

Or. de
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Pozměňovací návrh 146
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby posoudila, jaký 
dopad by mělo navýšení prahových 
hodnot v kontextu Dohody o vládních 
zakázkách;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Tiziano Motti, Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že omezení, kterým 
jsou veřejní zadavatelé vystaveni, již 
nejsou odůvodněná v odvětvích, v nichž již 
nejsou zvláštní nebo výjimečná práva a 
která jsou plně otevřená konkurenci a 
přístup k nim již není omezený; naléhavě 
žádá Komisi, aby přezkoumala oblast 
působnosti směrnice o veřejných službách 
a přizpůsobila ji měnícím se způsobům 
regulace a hospodářské soutěže na 
příslušných trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. doporučuje, že do procesu vytváření 
jasnějších a jednodušších předpisů by 
měly být zapojeny veřejné orgány a 
skupiny zájmových stran, aby se předešlo 
jakýmkoli případným nesrovnalostem 
v provádění předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že z vyhodnocení směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, které bylo 
provedeno GŘ pro vnitřní trh a služby, 
vyplývá, že pouze 1,5 procenta zakázek 
dostávají společnosti operující v jiném 
členském státě; dospívá k závěru, že mezi 
evropskými podniky existuje malý zájem, 
a to z různých důvodů, účastnit se 
přeshraničních nabídkových řízení, 
zatímco administrace tohoto evropského 
postupu zadávání veřejných zakázek 
zabírá veřejným orgánům velké množství 
času; žádá v tomto ohledu Komisi, aby 
zvážila zvýšení prahové hodnoty pro 
zadávací řízení na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zvážila podstatné 
navýšení peněžní prahové hodnoty 
uvedené v hlavní směrnici o zadávání 
veřejných zakázek (2004/18/ES), nad níž 
se budou uplatňovat požadavky v plném 
rozsahu; domnívá se, že sladění těchto 
prahových hodnot s již harmonizovanými 
prahovými hodnotami směrnice 
o veřejných službách (2004/17/ES) a 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
v oblasti obrany (2009/81/ES) by mělo 
přinést tu nejvyšší úroveň zjednodušení a 
jasnosti, a to na straně jak zadavatelů, tak 
dodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá k většímu uplatňování 
nediskriminačních a otevřených norem 
v oblasti veřejných zakázek na podporu 
cílů zaměřených na zjednodušení a 
inovace, především v oblastech 
přístupnosti, IKT a životního prostředí, a 
požaduje tudíž rozšíření standardizace na 
služby poskytované veřejnému sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. zdůrazňuje, že normy týkající se 
technických specifikací při zadávání 
veřejných zakázek musí být nezávisle 
rozvíjeny, mezinárodně uznávané, 
neproprietární a založené na objektivních 
hodnotících kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je toho názoru, aby bylo vyjednávací 
řízení s předběžným zveřejněním 
oznámení povoleno jako standartní 
postup; domnívá se, že je třeba zavést další 
opatření proti zneužití ve formě požadavků 
na písemnou dokumentaci; vyzývá Komisi, 
aby do směrnic zahrnula pružnější 
ustanovení pro rámcové dohody;

15. domnívá se, že je třeba zavést další 
opatření proti zneužití vyjednávacího 
řízení ve formě požadavků na předběžné 
zveřejnění oznámení a písemnou 
dokumentaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je toho názoru, aby bylo vyjednávací 
řízení s předběžným zveřejněním oznámení 
povoleno jako standartní postup; domnívá 
se, že je třeba zavést další opatření proti 
zneužití ve formě požadavků na písemnou 

15. doporučuje posoudit, zda by
vyjednávací řízení s předběžným 
zveřejněním oznámení na úrovni celé EU
mohlo být povoleno nad rámec toho, co 
předpokládá stávající směrnice; 
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dokumentaci; vyzývá Komisi, aby do 
směrnic zahrnula pružnější ustanovení 
pro rámcové dohody;

zdůrazňuje, že vyjednávací řízení ve své 
současné podobě je ve všech postupech 
pro zadávání veřejných zakázek to 
nejméně transparentní; proto se domnívá, 
že mělo-li by být stanoveno nějaké 
rozšíření rozsahu vyjednávacího řízení, je 
třeba zavést další opatření proti zneužití, 
např. povinnost zadavatele stanovit 
předem alespoň některé minimální 
podmínky týkající se vykonávání postupu 
ve vztahu ke kterémukoli uchazeči, jak 
tomu je také například v dobrých 
soukromých zakázkách, a stanovit 
požadavky na písemnou dokumentaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je toho názoru, aby bylo vyjednávací 
řízení s předběžným zveřejněním oznámení 
povoleno jako standartní postup; domnívá 
se, že je třeba zavést další opatření proti 
zneužití ve formě požadavků na písemnou 
dokumentaci; vyzývá Komisi, aby do 
směrnic zahrnula pružnější ustanovení pro 
rámcové dohody;

15. je toho názoru, aby bylo vyjednávací 
řízení s předběžným zveřejněním oznámení 
používáno v širší míře, tak aby mohli 
zadavatelé a hospodářské subjekty lépe 
komunikovat a poptávka mohla být 
účinně koordinována; je toho názoru, že 
právní předpisy by měly obsahovat 
dostatečné záruky, jimiž se zajistí rovné 
zacházení se všemi uchazeči; domnívá se, 
že je třeba zavést další opatření proti 
zneužití ve formě požadavků na písemnou 
dokumentaci; vyzývá Komisi, aby do 
směrnic zahrnula pružnější ustanovení pro 
rámcové dohody;

Or. nl

Pozměňovací návrh 156
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
současné přístupy ke kvalifikaci 
dodavatelů (konkrétně u rámcových 
dohod, dynamických nákupních systémů a 
využívání kvalifikačních systémů ze strany 
zadavatelů veřejných služeb), tak aby 
přijetí jakýchkoli nových přístupů ke 
kvalifikaci vedlo ke snížení nákladů a 
zkrácení časových lhůt, přístupy byly 
přitažlivé jak pro zadavatele, tak 
hospodářské subjekty a vedly k nejlepším 
možným výsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. stále trvá na systematickém přijímání 
alternativních nabídek (nebo variant), 
neboť jsou klíčové pro podporu a 
rozšiřování inovativních řešení; 
zdůrazňuje, že specifikace odkazující na 
výkon nebo funkční požadavky a výslovné 
přijetí variant dává uchazečům možnost 
navrhnout inovativní řešení;

16. stále trvá na systematickém přijímání 
alternativních nabídek (nebo variant), 
neboť jsou klíčové pro podporu a 
rozšiřování inovativních řešení; 
zdůrazňuje, že specifikace odkazující na 
výkon nebo funkční požadavky a výslovné 
přijetí variant dává uchazečům možnost 
navrhnout inovativní řešení, zejména ve 
vysoce inovativních odvětvích, jako je 
oblast IKT;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Robert Rochefort
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. žádá také, aby se pracovalo na tom –
jak v legislativní, tak nelegislativní rovině, 
aby byly nalezeny cesty, jež povedou při 
zadávání veřejných zakázek k podpoře 
inovací v Evropě, například tím, že se 
zavede nový zadávací postup, který 
umožní zaručit inovativním podnikům 
lepší návratnost jejich investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. lituje, že uchazeči mají pouze omezené 
možnosti opravit opomenutí ve svých 
nabídkách; proto žádá Komisi, aby přesněji 
určila, jaká opomenutí mohou být uchazeči 
opravena a jaké dodatečné úpravy jsou 
povoleny a jakým způsobem zajistit 
transparentnost a rovné zacházení;

17. Změna se netýká českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé 
měli mít možnost využívat předchozí 

vypouští se
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zkušenosti s konkrétním uchazečem na 
základě úřední hodnotící zprávy; 
doporučuje stanovit časový limit pro 
vyloučení, což by mělo zajistit 
transparentnost a objektivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé 
měli mít možnost využívat předchozí 
zkušenosti s konkrétním uchazečem na 
základě úřední hodnotící zprávy; 
doporučuje stanovit časový limit pro 
vyloučení, což by mělo zajistit 
transparentnost a objektivitu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé 
měli mít možnost využívat předchozí 
zkušenosti s konkrétním uchazečem na 
základě úřední hodnotící zprávy; 
doporučuje stanovit časový limit pro 
vyloučení, což by mělo zajistit 
transparentnost a objektivitu;

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé 
měli mít možnost využívat předchozí 
zkušenosti s konkrétním uchazečem, 
o kterém má úřední hodnotící zprávu a 
platí u něj časový limit pro vyloučení; to
by mělo zajistit transparentnost a 
objektivitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé 
měli mít možnost využívat předchozí 
zkušenosti s konkrétním uchazečem na 
základě úřední hodnotící zprávy; 
doporučuje stanovit časový limit pro 
vyloučení, což by mělo zajistit 
transparentnost a objektivitu;

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé 
měli mít možnost využívat předchozí 
zkušenosti s konkrétním uchazečem na 
základě úřední hodnotící zprávy; 
doporučuje stanovit časový limit pro 
vyloučení, což by mělo zajistit 
transparentnost a objektivitu; poukazuje na 
nezbytnost vložit do směrnic 2004/17/ES a 
2004/18/ES právní vyjasnění, v němž se 
uvede, že uchazeč, který byl shledán 
vinným z pochybení v předchozím 
výběrovém či zadávacím řízení, může poté, 
co zdůvodněně prokáže, že prošel 
efektivními „samočisticími opatřeními“, 
znovu nabýt spolehlivosti; toto vyjasnění 
by posílilo protikorupční mechanismy, 
neboť podporuje stimuly k urychlení 
překonávání demoralizujících praktik, a 
odstranily by se jím závažné právní 
nejistoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 
knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality na straně jak veřejných 

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 
knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality a zaručení objektivity na 
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zadavatelů, tak hospodářských subjektů; 
doporučuje založit síť špičkových 
odborných středisek v rámci stávajících 
národních rámců;

straně jak veřejných zadavatelů, tak 
hospodářských subjektů; doporučuje 
založit síť špičkových odborných středisek 
v rámci stávajících národních rámců;

Or. hu

Pozměňovací návrh 165
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 
knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality na straně jak veřejných 
zadavatelů, tak hospodářských subjektů; 
doporučuje založit síť špičkových 
odborných středisek v rámci stávajících 
národních rámců;

19. lituje opomenutí toho, aby v Zelené 
knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality na straně jak veřejných 
zadavatelů, tak hospodářských subjektů; 
doporučuje založit síť špičkových 
odborných středisek v rámci stávajících 
národních rámců na podporu výměny 
informací a osvědčených postupů mezi 
členskými státy; vybízí rovněž zastřešující 
organizace jak na vnitrostátní, tak 
evropské úrovni, aby přijaly sdílenou 
odpovědnost za zpřístupnění příslušných 
informací a za usnadnění výměny 
informací mezi svými členy po celé 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 
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knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality na straně jak veřejných 
zadavatelů, tak hospodářských subjektů; 
doporučuje založit síť špičkových 
odborných středisek v rámci stávajících 
národních rámců;

knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality na straně jak veřejných 
zadavatelů, tak hospodářských subjektů, 
zejména podporováním rozvoje zacílených 
programů odborné přípravy; doporučuje 
založit síť špičkových odborných středisek 
v rámci stávajících národních rámců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 
knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek; zdůrazňuje význam podpory 
profesionality na straně jak veřejných 
zadavatelů, tak hospodářských subjektů; 
doporučuje založit síť špičkových 
odborných středisek v rámci stávajících 
národních rámců;

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené 
knize byly uvedeny slabé stránky, 
nedostatek odbornosti a znalostí o zadávání 
zakázek a nevhodnost strategií zadávání 
veřejných zakázek; zdůrazňuje význam 
podpory profesionality na straně jak 
veřejných zadavatelů, tak hospodářských 
subjektů; doporučuje založit síť špičkových 
odborných středisek v rámci stávajících 
národních rámců;

Or. fi

Pozměňovací návrh 168
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 19 – odrážka 1 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požaduje zvýšení prahových hodnot pro 
služby a dodávky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 169
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 19 – odrážka 2 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požaduje rozšíření možností pro útvary 
orgánů, jež vyhlašují veřejné zakázky, 
prozkoumat během fáze před vyhlášením 
zadávacího řízení velice důkladně trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje důležitost jasných a 
srozumitelných manuálů pro veřejné 
zadavatele i pro uchazeče; kritizuje 
skutečnost, že dokument „Nakupujte 
zeleně! Příručka pro veřejné zakázky 
v oblasti životního prostředí“ vydaná 
v roce 2005 a „Kupujte sociálně: Pokyny 
ke zohlednění sociálních aspektů ve 
veřejných zakázkách“ vydaná v roce 2010 
nejsou v tomto směru dost použitelné;

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)



AM\874213CS.doc 87/106 PE469.956v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. žádá Komisi, aby vytvořila snadno 
přístupné internetové stránky, které by 
obsahovaly přehled všech aktuálních 
výzev k předkládání nabídek na veřejné 
zakázky a stručně by každou z výzev 
popisovaly srozumitelným jazykem; 
doporučuje, aby tyto internetové stránky 
nabízely službu vyhledávání 
předplatitelům, jakmile bude vyhlášena 
nová výzva v oblasti, kterou si zvolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. žádá Komisi, aby přepracovala 
podmínky týkající se vyhrazených zakázek 
definovaných v článku 19 směrnice 
2004/18/ES, vzhledem k obtížím spojeným 
s výkladem pojmu „chráněné dílny“ a 
50% prahovou hodnotou pro pracovníky 
s postižením, a čerpala přitom ve 
vhodných případech z osvědčených 
postupů v některých členských státech, 
jako je například italský typ sociálních 
družstev B;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. poznamenává, že pouze 1,4 % 
zakázek je uděleno podnikům z jiného 
členského státu; zdůrazňuje, že 
profesionalizace a lepší odborná příprava 
těch, kdo zakázky udělují, a uchazečů by 
mohly celoevropskou hospodářskou 
soutěž posilovat a napomáhat plně 
využívat výhod vnitřního trhu veřejných 
zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů a 
zorganizování kampaní zvyšujících 
povědomí a konzultačních procesů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

Or. lt

Pozměňovací návrh 175
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů a 
zorganizování kampaní zvyšujících 
povědomí a konzultačních procesů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

Or. lt

Pozměňovací návrh 176
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že volný přístup
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

20. zdůrazňuje, že malé a střední podniky, 
které jsou hybnou silou evropského 
hospodářství, musí, stejně jako jiné 
hospodářské subjekty, mít volný přístup 
k veřejným zakázkám k zachování 
zaměstnanosti, inovací a růstu; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů a 
administrativních náležitostí usnadní 
přístup malých a středních podniků a 
umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 177
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů,
vytváření strategií vstřícných k malým a 
středním podnikům a provádění kodexu 
osvědčených postupů usnadňujících 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám usnadní přístup 
malých a středních podniků a umožní jim 
účast na rovnocennějším a spravedlivějším 
základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů 
usnadní přístup malých a středních podniků 
a umožní jim účast na rovnocennějším a 
spravedlivějším základě;

20. zdůrazňuje, že volný přístup 
k veřejným zakázkám pro malé a střední 
podniky je klíčový k zachování 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; 
upozorňuje, že zjednodušení postupů a 
uplatňování evropského kodexu 
osvědčených postupů usnadňujících 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám usnadní přístup 
malých a středních podniků a umožní jim 
účast na rovnocennějším a spravedlivějším 
základě;

Or. fi

Pozměňovací návrh 179
Frank Engel, Andreas Schwab
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. požaduje, aby byly velmi pečlivě 
zváženy právně závazné požadavky 
Dohody o vládních zakázkách uzavřené 
v rámci WTO, pokud by došlo při revizi 
směrnic na otázku prahových hodnot; 
zdůrazňuje, že vzhledem k obtížím, které 
již existují v jednáních o problematice 
přístupu k veřejným zakázkám, by mělo 
být zohledněno také to, že zvyšování 
prahových hodnot v Evropě by mohlo 
velice snadno vést k dalším komplikacím 
pro obchodní politiku EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. odsuzuje, že veřejní zadavatelé 
vyžadují nepřiměřené finanční záruky, 
jistinu a záruky za splnění zakázky, které 
vytvářejí další překážky na straně malých 
a středních podniků; vyzývá Komisi, aby 
prověřila možnosti uplatňování 
diferencovaného přístupu, jímž by se 
zlepšila účast malých a středních podniků 
ve výběrových a zadávacích řízeních;

Or. hu

Pozměňovací návrh 181
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá malé a střední podniky, aby 
využívaly společného zadávání a 
slučování zakázek, vzhledem k pravidlům 
hospodářské soutěže, což by jim umožnilo 
realizovat úspory z rozsahu v oblastech, 
jako je například logistika a doprava; 
vybízí veřejné orgány, aby byly flexibilní, 
až budou zvažovat tyto moderní a 
dobrovolné formy ujednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že poskytování 
zjednodušeného, rovného a spravedlivého 
přístupu k veřejným zakázkám pro 
všechny hospodářské subjekty by vedlo 
k lepšímu využití peněz daňových 
poplatníků;

Or. nl

Pozměňovací návrh 183
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že evropský trh veřejných 
zakázek je otevřenější než trhy 
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zahraničních partnerů EU, což je důvod, 
proč podniky EU nejsou schopné soutěžit 
se zahraničními podniky na stejné výchozí 
úrovni a mají obtíže se vstupem na trhy 
třetích zemí; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala politiku zadávání veřejných 
zakázek ve vztahu ke třetím zemím, pokud 
jde o zajištění vyváženějšího a 
vzájemnějšího přístupu k evropským a 
k zahraničním veřejným zakázkám;

Or. lt

Pozměňovací návrh 184
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje to, že větší flexibilita, 
právní jistota a rozvoj technologií 
v pravidlech o zadávání veřejných zakázek 
by měly otevřít nové horizonty a usnadnit 
přístup malým a středním podnikům, a 
obzvláště mikropodnikům na nové trhy 
veřejných zakázek; varuje Komisi a 
členské státy, aby při přijímání 
flexibilních a uživatelsky přívětivých 
nástrojů nevytvářely nové překážky pro 
malé a střední podniky a aby především 
vzaly v potaz jejich zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)



PE469.956v01-00 94/106 AM\874213CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
specializovaný internetový portál pro 
dobrovolné zveřejňování oznámení 
veřejných zakázek pod prahovou 
hodnotou jako oddělenou součást on-line 
aplikace Komise nazvané „Denní 
elektronické zpravodajství 
o elektronických zakázkách“; zdůrazňuje, 
že Komise by měla přijmout kroky, aby 
zlepšila celkové povědomí o tomto denním 
elektronickém zpravodajství, prezentaci, 
kritéria vyhledávání zakázek a možnosti 
odvolání, a zejména aby povzbudila přijetí 
navrhované nové aplikace věnované 
zakázkám pod prahovou hodnotou 
menšími veřejnými zadavateli a uchazeči;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby za účelem 
zlepšení přístupu k postupům zadávání 
veřejných zakázek a zlepšení jejich 
transparentnosti vytvořila veřejný portál 
na pomoc malým a středním podnikům, 
který by nabízel širokou paletu informací 
o veřejných zakázkách, od fáze 
nabídkového řízení až po udělení zakázky, 
včetně informací o hodnotě zakázek;

Or. hu

Pozměňovací návrh 187
Bernadette Vergnaud



AM\874213CS.doc 95/106 PE469.956v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby prověřila veškeré 
možnosti, jak povzbudit dočasné nebo 
trvalé seskupování malých a středních 
podniků s cílem umožnit jim účast 
v nabídkových řízeních, která nejsou 
rozdělena do částí, aniž by museli 
fungovat jako subdodavatelé; zastává 
názor, že by měly být organizovány 
především informační kampaně a právní a 
technická školení, případně také ve 
spolupráci s národními nebo regionálními 
organizacemi drobného podnikání a 
malých a středních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky obecně nemají výraznou a 
specializovanou administrativní kapacitu 
a že je proto důležité minimalizovat 
administrativní zátěž, které jsou 
vystaveny;

Or. lt

Pozměňovací návrh 189
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá Komisi, aby posoudila v tomto 
směru zejména současnou praxi 
udělování subdodávek malým a středním 
podnikům, často za horších podmínek, než 
má hlavní dodavatel veřejné zakázky, části 
zakázek, které nebyly rozděleny do částí a 
jsou příliš velké, než aby se malé a střední 
podniky mohly zadávacího řízení samy 
zúčastnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. navrhuje, aby byla v případech, kdy je 
to proveditelné, umožněna vlastní 
prohlášení, a aby byly originály dokumentů 
požadovány pouze od kandidátů v užším 
výběru nebo od úspěšného uchazeče; žádá 
Komisi, aby podpořila možnost „pasu pro 
veřejné zakázky“, nejlépe ve formě 
standardizovaného elektronického 
registračního systému na národní úrovni, 
neboť takový pas by prokázal, že daný 
subjekt má požadovaná prohlášení a 
dokumentaci; domnívá se, že by takový 
systém podstatně ušetřil čas i náklady;

22. navrhuje, aby byla v případech, kdy je 
to proveditelné, umožněna vlastní 
prohlášení, a aby byly originály dokumentů 
požadovány pouze od kandidátů v užším 
výběru nebo od úspěšného uchazeče, avšak 
současně aby se vyhnulo jakýmkoli 
zpožděním nebo narušení trhu 
způsobeným nepravdivými prohlášeními; 
žádá Komisi, aby podpořila možnost „pasu 
pro veřejné zakázky“, nejlépe ve formě 
standardizovaného elektronického 
registračního systému na národní úrovni, 
neboť takový pas by prokázal, že daný 
subjekt má požadovaná prohlášení a 
dokumentaci; domnívá se, že by takový 
systém podstatně ušetřil čas i náklady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Heide Rühle
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. navrhuje, aby byla v případech, kdy je 
to proveditelné, umožněna vlastní 
prohlášení, a aby byly originály dokumentů 
požadovány pouze od kandidátů v užším 
výběru nebo od úspěšného uchazeče; žádá 
Komisi, aby podpořila možnost „pasu pro 
veřejné zakázky“, nejlépe ve formě 
standardizovaného elektronického 
registračního systému na národní úrovni, 
neboť takový pas by prokázal, že daný 
subjekt má požadovaná prohlášení a 
dokumentaci; domnívá se, že by takový 
systém podstatně ušetřil čas i náklady;

22. navrhuje, aby byla v případech, kdy je 
to proveditelné, umožněna vlastní 
prohlášení, a aby byly originály dokumentů 
požadovány pouze od kandidátů v užším 
výběru nebo od úspěšného uchazeče; žádá 
Komisi, aby podpořila možnost „pasu pro 
veřejné zakázky“, nejlépe ve formě 
standardizovaného elektronického 
registračního systému na národní úrovni, 
neboť takový pas by prokázal, že daný 
subjekt má požadovaná prohlášení a 
dokumentaci; domnívá se, že by takový 
systém podstatně ušetřil čas i náklady; 
zdůrazňuje, že evropský systém předběžné 
kvalifikace by mohl být užitečným 
nástrojem, pokud se udrží jednoduchý, 
levný a snadno přístupný pro malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 22 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

tento vnější rozměr oblasti zadávání 
veřejných zakázek v EU nemůže přehlížet 
povinnosti, které má EU v prosazování 
důstojné práce, rovnosti, respektování 
základních práv, svobod a pracovních 
norem a ochrany životního prostředí a 
energetické účinnosti ve třetích zemích.
Toto nejsou hodnoty, které bychom 
ponechali stranou, když se pohneme dál 
za naše hranice. Každý přezkum pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek musí tyto 
zásady posilovat jak vně, tak v rámci EU.
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Pro zlepšení sociálních a 
environmentálních norem 
v dodavatelských řetězcích se musí na 
úrovni EU učinit víc a je třeba se touto 
otázkou zabývat souběžně v rámci 
obchodní politiky. Komise EU musí být 
v intenzivním kontaktu s klíčovými 
zúčastněnými aktéry, jako jsou odbory a 
nevládní organizace, a rozvinout funkční 
strategie a struktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 22 – pododstavec 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

postupy pro sankcionování a vylučování 
uchazečů v případě neobvykle nízkých 
nabídek by měly být méně složité, zejména 
ve spojitosti se zajištěním souladu 
s platnými podmínkami ochrany 
zaměstnanosti a pracovními podmínkami.
Měly by být stanoveny požadavky na 
uchazeče, tak aby se z nich veřejný 
zadavatel příslušné informace dozvěděl a 
nemusel se jich sám domáhat;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že výběrová kritéria 
týkající se finančního postavení, jako je 
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požadavek na obrat společnosti, by měla 
být přiměřená povaze dané zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že zejména elektronické 
udělování zakázek otvírá nové cesty 
modernizaci správy na poli veřejných 
zakázek a vede k větší transparentnosti, 
snižuje náklady a šetří čas uchazečům i 
veřejným zadavatelům;

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. opakuje skutečnost, že elektronické 
veřejné zakázky by měly být méně 
nákladné, účelnější a průhlednější než 
klasická zadávací řízení; myslí si však, že 
ještě existuje prostor pro zlepšení a mělo 
by se udělat víc ve vztahu k přístupu ke 
spolehlivým, srovnatelným a objektivním 
informacím a statistickým údajům; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby poskytly 
potřebná školení všem uživatelům 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek, obzvláště pak malým a středním 
podnikům, jež jim umožní lépe porozumět 
mechanismu těchto systémů a lépe je 
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používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zastává názor, že příslušní zadavatelé 
by měli mít možnost ukládat pokuty za 
nesplnění cílů udržitelného rozvoje na 
základě požadavků zahrnutých do 
výběrového či zadávacího řízení, a to 
včetně subdodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že veřejní 
zadavatelé by měli mít větší výhodu 
z uplatnění možnosti rozdělit veřejnou 
zakázku na jednotlivé části, které pak 
umožní malým a středním podnikům 
zúčastnit se výběrového nebo zadávacího 
řízení z hlediska kvality a množství a zvýší 
se tím úroveň soutěže;

Or. lt

Pozměňovací návrh 199
Heide Rühle
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Návrh usnesení
Název po bodu 22 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pátý úkol: zajistit správnost postupů a 
zabránit nespravedlivým výhodám;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že boj proti korupci a 
proti zvýhodňování je jedním z cílů těchto 
směrnic; podtrhuje, že členské státy se 
potýkají s odlišnými problémy v této
oblasti a že rozpracovanější evropský 
přístup s sebou nese riziko, že bude 
narušeno úsilí zefektivnit a zjednodušit 
pravidla a povede spíše k nové byrokracii; 
poukazuje na to, že zásady 
transparentnosti a hospodářské soutěže 
jsou v boji proti korupci klíčové; vybízí ke 
společnému přístupu v oblasti 
„samočisticích opatření“, aby se tak 
předešlo narušení trhu a zajistila právní 
jistota pro hospodářské subjekty a stejně 
tak pro veřejné zadavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zastává názor, že vzhledem k tomu, že 
se veřejné zakázky týkají veřejných 
finančních prostředků, měly by být 
transparentní a otevřené veřejné kontrole; 
žádá Komisi o vyjasnění s cílem zajistit, 
aby místní a ostatní veřejné orgány měly 
právní jistotu a mohly informovat své 
občany o svých smluvních závazcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. vyzývá Komisi, aby posoudila 
problémy spojené s neobvykle nízkými 
nabídkami a navrhla odpovídající řešení; 
doporučuje veřejným zadavatelům, aby 
poskytovali včasné a dostatečné informace 
jiným uchazečům v případech neobvykle 
nízkých nabídek s cílem umožnit jim 
posoudit, zda existuje důvod pro zahájení 
přezkumného řízení; požaduje lepší 
soudržnost mezi společnou vnější 
obchodní politikou EU a praxí 
v členských státech akceptujících 
neobvykle nízké nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Heide Rühle

Návrh usnesení
Název po bodu 22 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Šestý úkol: rozšířit využití elektronického 
zadávání veřejných zakázek

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22d. vítá Zelenou knihu Komise 
o rozšířeném využití elektronického 
zadávání veřejných zakázek; poukazuje 
na to, že akčnímu plánu v oblasti 
elektronického zadávání zakázek se 
nepodařilo dosáhnout svého cíle a že je 
třeba většího politického vedení na všech 
úrovních vlády – včetně EU – k udržení a 
zrychlení přechodu na elektronické 
zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22e. zdůrazňuje, že Komise musí sehrát 
jedinečnou roli v prosazování 
standardizace a v infrastrukturních 
otázkách, například elektronické podpisy 
či časově určená razítka potřebují pro 
účely bezpečnosti společně dohodnutý 
formát; žádá Komisi, aby dotyčné 
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společné normy vytvořila; zdůrazňuje, že 
obtížně splnitelné technické požadavky 
mohou fungovat jako překážky pro 
hospodářské subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22f. zdůrazňuje, že s cílem zajistit 
interoperabilitu různých systémů a 
předejít systémovému zablokování je 
nutno dodržovat otevřené normy a 
technologickou neutralitu; žádá Komisi, 
aby zajistila skutečnou interoperabilitu 
mezi různými platformami pro 
elektronické zadávání veřejných zakázek, 
které už v členských státech existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22g. upozorňuje, že jakékoli legislativní 
návrhy na rozšíření a zjednodušení 
používání elektronického zadávání 
veřejných zakázek by měly být zahrnuty 
do jednoho přezkumu hlavních směrnic 
o zadávání veřejných zakázek a být 
v souladu s oblastí působnosti a obecnými 
pravidly pro zadávání veřejných zakázek, 
jako jsou povinnosti spojené s prahovými 
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hodnotami;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22h. zdůrazňuje, že elektronické zadávání 
veřejných zakázek může stimulovat 
zjednodušení celého zadávacího procesu a 
nahrávat účinnosti, která povede 
k výrazným úsporám nákladů a času pro 
podniky i orgány veřejné správy a ke 
zvýšení transparentnosti a přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22i. zdůrazňuje, že legislativa není klíčová 
jen k podpoře změn; žádá proto Komisi, 
aby prověřila nové způsoby výměny 
zkušeností, sdílení osvědčených postupů a 
předávání znalostí přes hranice mezi 
místními a regionálními aktéry; 
podtrhuje, že je tu silná potřeba dalšího 
budování kapacit a toho, aby pracovníci 
používající systém elektronického 
zadávání s ním byli řádně obeznámeni, a 
rovněž tak potřeba pomoci malým a 
středním podnikům s budováním znalostí 
a kapacit prostřednictvím pobídek na 
národní a evropské úrovni s cílem zajistit 
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„rovné podmínky pro všechny“, tj. v rámci 
malých a středních i velkých podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 22 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22j. vítá prohlášení v Akčním plánu pro 
oblast elektronického zadávání veřejných 
zakázek na léta 2011–2015, který 
vypracovala Evropská komise, rozvinout 
platformu epractice.eu do podoby 
účinného nástroje pro výměnu zkušeností 
a informací pro členské státy a subjekty 
uplatňující eGovernment a rozhodně 
doporučuje rozšiřování oblasti působnosti 
na místní a regionální zástupce; vítá 
iniciativu EU, jako je PEPPOL a e-
CERIS;

Or. en


