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Τροπολογία 1
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις αλλαγές που εισήγαγε 
η Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με τις 
δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα το 
Πρωτόκολλο 26 για τι υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας που ζητεί υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, ασφάλειας, πρόσβασης και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων του 
χρήστη και αναγνωρίζει σαφώς το 
δικαίωμα στην περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Or. en

Τροπολογία 2
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, στην οποία 
ορίζονται μεταξύ άλλων ως στόχοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινωνική 
πρόοδος, η καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, η προαγωγή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προστασίας, η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Or. de
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Τροπολογία 3
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε 
από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

Or. en

Τροπολογία 4
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις του ΠΟΕ της 15ης 
Απριλίου 1994,

Or. fr

Τροπολογία 5
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα το 
άρθρο 26 (ενσωμάτωση των ατόμων με 
αναπηρίες),
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Or. en

Τροπολογία 6
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ),

Or. en

Τροπολογία 7
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
12ης Μαΐου 2011 για την ισότητα 
πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 
τρίτες χώρες,

Or. fr

Τροπολογία 8
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συμβουλίου 2010/48, σχετικά με την 
σύναψη της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
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με Αναπηρίες που ετέθη σε ισχύ στις 22 
Ιανουαρίου 2011, η οποία εντοπίζει τις 
οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων ως 
κοινοτικές πράξεις που αναφέρονται σε 
θέματα τα οποία διέπονται από τη 
Σύμβαση,

Or. en

Τροπολογία 9
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση 
για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος, καθώς και της κοινωνικής 
ένταξης, και την επίτευξη της μέγιστης 
αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογουμένους·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση 
για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος όπως επίσης και της ποιότητας 
εργασίας, και της κοινωνικής συνοχής,
καθώς και της κοινωνικής ένταξης, και την 
επίτευξη της μέγιστης αξίας για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
φορολογουμένους·

Or. en

Τροπολογία 10
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για την 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
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προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση 
για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος, καθώς και της κοινωνικής 
ένταξης, και την επίτευξη της μέγιστης 
αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογουμένους·

προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση 
για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος, καθώς και των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων με 
συνεκτίμηση των σχετικών συνεπειών για 
το κοινωνικό κράτος, και την επίτευξη της 
μέγιστης αξίας για τους πολίτες, το σύνολο 
των εργαζομένων, τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογουμένους·

Or. de

Τροπολογία 11
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση 
για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος, καθώς και της κοινωνικής 
ένταξης, και την επίτευξη της μέγιστης 
αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογουμένους·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση 
για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος, καθώς και της κοινωνικής 
ένταξης, και την επίτευξη της μέγιστης 
αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογουμένους· ότι οι θεωρήσεις 
κοινωνικού περιεχομένου μπορούν να 
συνδυασθούν με θεωρήσεις οικολογικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 
βιωσιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 12
Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί 
σωστά είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την προώθηση της ενιαίας αγοράς, την 
ώθηση για τον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία, την προώθηση υψηλού 
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος
και του κλίματος, καθώς και της
κοινωνικής ένταξης, και την επίτευξη της 
μέγιστης αξίας για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τους φορολογουμένους·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενωσιακή
αγορά δημοσίων συμβάσεων που 
λειτουργεί σωστά είναι βασικός οδηγός
της ανάπτυξης και ακρογωνιαίος λίθος 
της ενιαίας αγοράς και επιπροσθέτως 
θεμελιώδους σημασίας για την ώθηση για 
τον ανταγωνισμό και την καινοτομία και
το χειρισμό των ταχέως αναδυομένων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων της δημόσιας πολιτικής 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη 
αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογουμένους·

Or. en

Τροπολογία 13
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις συνέβαλαν ουσιαστικά στην 
αύξηση της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης, στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς και στον επαγγελματισμό στο 
πλαίσιο της διαδικασίας των συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 14
Evelyne Gebhardt

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

Αα. επισημαίνει ότι μία λειτουργική 
εσωτερική αγορά πρέπει να συμβαδίζει με 
τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και οι δημόσιες αρχές 
πρέπει να φροντίζουν ώστε να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι της ισότητας 
γυναικών και ανδρών σε θέσεις 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας με 
επαρκείς αμοιβές·  

Or. de

Τροπολογία 15
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν να επιτρέψουν την 
επίτευξη των στόχων ΕΕ 2020, ιδίως 
προωθώντας την απασχόληση, τους 
μισθούς και τις ποιοτικές συνθήκες 
εργασίας, αξιοποιώντας τις δεξιότητες 
και αναπτύσσοντας την έρευνα και την 
καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 16
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου 
του ισχύοντος οικονομικού πλαισίου, 
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είναι περισσότερο από ποτέ κρίσιμης 
σημασίας η εξασφάλιση μιας βέλτιστης 
αποτελεσματικότητας των δημοσίων 
δαπανών, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο 
μέτρο του δυνατού το κόστος που 
επωμίζονται οι επιχειρήσεις και ότι μία 
καλύτερη λειτουργία των δημοσίων 
συμβάσεων θα συνέβαλε στην επίτευξη 
των δύο αυτών στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 17
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες 
περί δημοσίων συμβάσεων έχουν 
καταστεί υπερβολικά λεπτομερείς και 
νομικίστικες στην προσέγγισή τους 
συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του 
εξωτερικού κόστους καθώς και στη 
δημιουργία ενός κλίματος δυσπιστίας 
μεταξύ των δημοσίων συμβαλλομένων 
και των ιδιωτικών προμηθευτών 
παρεμποδίζοντας έτσι το διάλογο μεταξύ 
των συμβαλλομένων και της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 18
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν θεμελιώδες μέσον 
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βασιζόμενο στην αγορά που 
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ενίσχυση 
της βιώσιμης απασχόλησης και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας· ζητεί 
τη συμμόρφωση με τις κοινωνικές 
προδιαγραφές και τις συλλογικές 
συμβάσεις καθώς και την καταβολή των 
θεσμικών ελαχίστων ημερομισθίων και 
αμοιβών κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης όπως επίσης και να καταστεί 
δεσμευτικό κριτήριο για την κατακύρωση 
των συμβάσεων η όλη αλυσίδα 
εφοδιασμού, προκειμένου να εφαρμοσθεί 
η αρχή της ίσης πληρωμής για ίση 
εργασία η οποία πραγματοποιείται στον 
ίδιο χώρο·

Or. en

Τροπολογία 19
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της 
Συνθήκης για την απουσία διακρίσεων, 
την ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια, την 
αμοιβαία αναγνώριση και αναλογικότητα 
εφαρμόζονται επίσης στις διαδικασίες 
διαγωνισμών  που δεν υπερβαίνουν τα 
όρια de minimis για την εφαρμογή των 
οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 20
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η πολιτική δημοσίων 
συμβάσεων κατά πρώτο λόγο διασφαλίζει 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
από τα κράτη μέλη και επιτυγχάνει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων με την εφαρμογή 
σαφών, διαφανών και ευέλικτων 
διαδικασιών, επιτρέπει δε στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις καθ’ όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. lt

Τροπολογία 21
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν θεμελιώδες μέσον βασιζόμενο 
στην αγορά που διαδραματίζει κάποιο 
ρόλο στην ενίσχυση της βιώσιμης
απασχόλησης και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας· ζητεί τη 
συμμόρφωση με τις κοινωνικές 
προδιαγραφές και τις συλλογικές 
συμβάσεις καθώς και την καταβολή των 
θεσμικών ελαχίστων ημερομισθίων και 
αμοιβών κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης όπως επίσης και να καταστεί 
δεσμευτικό κριτήριο για την κατακύρωση 
των συμβάσεων η όλη αλυσίδα 
εφοδιασμού, προκειμένου να εφαρμοσθεί 
η αρχή της ίσης πληρωμής για ίση 
εργασία η οποία πραγματοποιείται στον 
ίδιο χώρο·

Or. en
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Τροπολογία 22
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. Θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα 
έπρεπε να αποτελούν εργαλείο 
προώθησης της έρευνας, της 
καινοτομίας, των πολιτικών για το 
περιβάλλον καθώς και για τη δημιουργία 
βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων 
εργασίας· θεωρεί σχετικά ότι ο σεβασμός 
των κοινωνικών κανόνων, των 
συλλογικών συμβάσεων και του 
ελαχίστου μισθού σε όλα επίπεδα 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
περιλαμβανομένης της αλυσίδας 
προμηθειών, θα έπρεπε να αποτελεί 
υποχρεωτικό κριτήριο για την 
κατακύρωσης των συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 23
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν 
μπορεί να μείνει μονομερώς ανοικτή 
στους παράγοντες των τρίτων χωρών και 
ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει ένα 
μέσον που θα επιτρέπει την εξασφάλιση 
της αμοιβαιότητας έναντι των χωρών που 
δεν παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στους 
Ευρωπαίους, μεταξύ άλλων και όταν 
αυτοί έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί 
δημοσίων συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι η 
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ΣΔΣ προβλέπει ειδική και 
διαφοροποιημένη μεταχείριση για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες·;

Or. fr

Τροπολογία 24
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι οι ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες για τις δημόσιες ηλε-
συμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Or. de

Τροπολογία 25
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
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πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, πολλές 
περιπτώσεις ανεπαρκούς μεταφοράς των 
κανόνων στο εθνικό δίκαιο και στην 
ανάπτυξη συνθηκών που ευνοούν 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Or. lt

Τροπολογία 26
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
ανάπτυξης ενός τυποποιημένου 
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συστήματος για ηλεκτρονική υπογραφή·

Or. en

Τροπολογία 27
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, πολλές 
περιπτώσεις ανεπαρκούς μεταφοράς των 
κανόνων στο εθνικό δίκαιο και στην 
ανάπτυξη συνθηκών που ευνοούν 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· συνιστά 
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με 
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Or. lt

Τροπολογία 28
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 2. υπογραμμίζει ότι αν και η αναθεώρηση 
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δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες·
συνιστά απλούστευση στο μέτρο του 
δυνατού, με διευκρινίσεις όπου είναι 
απαραίτητο· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών 
θα διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο 
στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου 
και των δαπανών και ότι για τον λόγο 
αυτόν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις 
δημόσιες ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

των οδηγιών της ΕΕ για τις συμβάσεις το 
2004 οδήγησε βασικά σε μία χρήσιμη 
περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς 
δημοσίων συμβάσεων, λίγα χρόνια μετά 
την μεταφορά των οδηγιών 2004/17 και 
2004/18 στα εθνικά δίκαια, παρατηρείται 
μία ανάγκη αξιολόγησης του κατά πόσον 
οι βελτιστοποιήσεις και διευκρινήσεις 
των οδηγιών είναι αναγκαίες προκειμένου 
να υπερκερασθούν τα εμπόδια που 
παρουσιάστηκαν στην πράξη· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών, εις τρόπος ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που 
εξακολουθούν να υφίστανται για μία 
χρηστή χρήση των ηλεκτρονικών 
διαδικασιών και ιδιαίτερα η υφιστάμενη 
έλλειψη διαδραστικότητας και ότι για τον 
λόγο αυτόν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
για τις δημόσιες ηλε-συμβάσεις θα πρέπει 
να εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 29
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει
υπερβολικά πολύπλοκοι και αναλυτικοί, 
πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες· συνιστά
απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο·
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της
τεχνολογίας των πληροφοριών θα
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον 

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει πολύ
πολύπλοκοι και αναλυτικοί, πράγμα που 
οδηγεί σε δαπανηρές και επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες σε σχέση με τη 
συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μία ουσιαστική απλούστευση
και ενοποίηση των κανόνων 
προσθέτοντας ταυτόχρονα περαιτέρω
διευκρινίσεις όπου είναι απαραίτητο·
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περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες 
ηλε-συμβάσεις θα πρέπει να
εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

τονίζει επιπλέον ότι η αυξημένη χρήση της
πληροφορικής πρέπει σήμερα να
διαδραματίσει μείζονα ρόλο στον 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου και 
των δαπανών και ότι οι διάφορες
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις
ηλεκτρονικές συμβάσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν αναλόγως με τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 30
Søren Bo Søndergaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

προτρέπει επιπλέον την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες περί 
υποχρεωτικών δημόσιων συμβάσεων, 
μεταξύ άλλων με σκοπό την αναθεώρηση 
των κατώτατων ορίων ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. da

Τροπολογία 31
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι ένδεκα κράτη μέλη 
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση C94 του ΔΟΕ 
σχετικά με τις ρήτρες εργασίας στις 
δημόσιες συμβάσεις και καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει την επικύρωση 
της σύμβασης αυτής από όλα τα κράτη 
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μέλη προκειμένου να περιορισθούν τα 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα των 
πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στον τομέα αυτό και να 
ενσωματωθεί μία αναφορά στη σύμβαση 
αυτή στην μελλοντική νομοθεσία για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 32
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής 
των οδηγιών· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
σκοπός των δημοσίων συμβάσεων είναι η 
αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών από 
δημόσιες αρχές προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών 
τους· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
θεωρηθεί μια διαδικασία δημόσια 
σύμβαση, πρέπει να υπάρχει άμεσο 
όφελος για την αναθέτουσα αρχή·

3. ζητεί να διευκρινισθεί και να 
προσδιορισθεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής 
των 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ·;
υπενθυμίζει ότι ο κύριος σκοπός των 
δημοσίων συμβάσεων είναι η αγορά 
αγαθών, έργων και υπηρεσιών από 
δημόσιες αρχές προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών 
τους και ότι κύριος σκοπός των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις είναι 
να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση, η 
απουσία διακρίσεων, η αμοιβαία 
αναγνώριση, η αναλογικότητα και η 
διαφάνεια διασφαλίζοντας το άνοιγμα 
των δημοσίων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 33
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί να διευκρινισθεί το πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος σκοπός των δημοσίων συμβάσεων 
είναι η αγορά αγαθών, έργων και 
υπηρεσιών από δημόσιες αρχές 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των πολιτών τους· υπογραμμίζει 
ότι προκειμένου να θεωρηθεί μια 
διαδικασία δημόσια σύμβαση, πρέπει να 
υπάρχει άμεσο όφελος για την αναθέτουσα 
αρχή·

3. ζητεί να διευκρινισθεί το πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος σκοπός των δημοσίων συμβάσεων 
είναι η αγορά αγαθών, έργων και 
υπηρεσιών από δημόσιες αρχές 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των πολιτών τους γενικώς και 
ιδιαίτερα των πολιτών με αναπηρίες· 
υπογραμμίζει ότι προκειμένου να θεωρηθεί 
μια διαδικασία δημόσια σύμβαση, πρέπει 
να υπάρχει άμεσο όφελος για την 
αναθέτουσα αρχή·

Or. en

Τροπολογία 34
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί να διευκρινισθεί το πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών• υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος σκοπός των δημοσίων συμβάσεων 
είναι η αγορά αγαθών, έργων και 
υπηρεσιών από δημόσιες αρχές 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των πολιτών τους• υπογραμμίζει 
ότι προκειμένου να θεωρηθεί μια 
διαδικασία δημόσια σύμβαση, πρέπει να 
υπάρχει άμεσο όφελος για την αναθέτουσα 
αρχή•í

3. ζητεί να διευκρινισθεί το πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών• υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος σκοπός των δημοσίων συμβάσεων 
είναι η αγορά αγαθών, έργων και 
υπηρεσιών από δημόσιες αρχές 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των πολιτών τους και να 
διασφαλίσουν αποτελεσματική χρήση των 
δημόσιων πόρων• υπογραμμίζει ότι 
προκειμένου να θεωρηθεί μια διαδικασία 
δημόσια σύμβαση, πρέπει να υπάρχει 
άμεσο όφελος για την αναθέτουσα αρχή•í

Or. lt

Τροπολογία 35
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi



AM\874213EL.doc 21/116 PE469.956v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί των 
οδηγιών –για παράδειγμα ο ορισμός του
«φορέα δημόσιου δικαίου»- βάσει της 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

4. ζητεί να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί των 
οδηγιών –για παράδειγμα ο ορισμός του
«φορέα δημόσιου δικαίου»- βάσει της 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ περί 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει εκ νέου τη σημασία του 
άρθρου 14 και του Πρωτοκόλλου 26 για 
τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας της ΣλΕΕ 
που αναγνωρίζει τον ιδιάζοντα 
χαρακτήρα και τη σημασία των 
δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την 
ανάγκη να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, ασφάλειας πρόσβασης και 
δικαιωμάτων του χρήστη· αναγνωρίζει 
επιπλέον την ευρεία διακριτική ευχέρεια 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών να αποφασίζουν σχετικά με τον 
τρόπο που οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται, παραγγέλλονται και 
διοργανώνονται περιλαμβανομένης της 
εσωτερικής και δημόσιας συνεργασίας 
που δεν υπόκειται στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 37
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του γιατί η Πράσινη 
Βίβλος δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία 
να διευκρινίσει τις αποκλίνουσες απόψεις 
για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με 
την απόσπαση των εργαζομένων· θεωρεί 
σχετικά ότι η ΕΕ θα έπρεπε να εκπονήσει 
γενικές νομικές διατάξεις που θα διέπουν 
τις συνθήκες εργασίας κατά την εκτέλεση 
των συμβάσεων, οι οποίες θα 
εφαρμόζονται τόσο στους εργολάβους 
όσο και για τους υπεργολάβους·

Or. en

Τροπολογία 38
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι ένδεκα κράτη μέλη 
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση C94 του ΔΟΕ 
σχετικά με τις ρήτρες εργασίας στις 
δημόσιες συμβάσεις και καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει την επικύρωση 
της σύμβασης αυτής από όλα τα κράτη 
μέλη προκειμένου να περιορισθούν τα 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα των 
πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στον τομέα αυτό και να 
ενσωματωθεί μία αναφορά στη σύμβαση 
αυτή στην μελλοντική νομοθεσία για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 39
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι η 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
οργανισμών του δημοσίου τομέα είναι 
θέμα εσωτερικής διοικητικής οργάνωσης 
των κρατών μελών και δεν υπόκειται στις 
συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 40
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
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2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή
ιδιωτών ή επιχειρήσεων και ότι η σχετική 
δραστηριότητα πραγματοποιείται 
ουσιαστικά εξ ονόματος των 
ενδιαφερομένων αρχών· επισημαίνει 
επιπλέον ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, η συνεργασία αυτή πρέπει να
διέπεται αποκλειστικά από θεωρήσεις και 
απαιτήσεις σε σχέση με την επίτευξη των 
στόχων δημοσίου συμφέροντος και το 
σεβασμό της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των ενδιαφερομένων που 
αναφέρεται στην οδηγία 92/50, εις τρόπον 
ώστε ουδεμία ιδιωτική επιχείρηση να 
τοποθετείται σε πλεονεκτική θέση έναντι 
των ανταγωνιστών· καλεί την Επιτροπή 
να εκπονήσει συνολικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων βασιζόμενη στα 
πορίσματα της ισχύουσας νομολογίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
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στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα κριτήρια: εφόσον σκοπός της 
σύμπραξης ήταν η παροχή υπηρεσίας 
κοινής ωφέλειας όλων των τοπικών 
κοινοτήτων και το έργο διεκπεραιώνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τις 
ενδιαφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς 
δηλαδή τη συμμετοχή ιδιωτικού 
κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου, η δε σχετική 



PE469.956v01-00 26/116 AM\874213EL.doc

EL

διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

δραστηριότητα εκτελέστηκε κυρίως για 
λογαριασμό των ενδιαφερόμενων 
δημόσιων αρχών· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

(Η έκθεση παραθέτει μεμονωμένα κριτήρια 
σχετικά με τα οποία το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί, παραλείπει όμως ένα.  Η 
παρούσα τροπολογία επιδιώκει την 
αποκατάσταση αυτής της έλλειψης.)

Or. nl

Τροπολογία 43
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις εξασφαλίζοντας ότι 
οι διευκρινίσεις δεν θα παρεμποδίζουν 
τον ανταγωνισμό και την ευρύτερη 
λειτουργία της αγοράς δημοσίων 
συμβάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 44
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκφράζει 
την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων δεν υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η 
παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο 
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου· υπογραμμίζει ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές πρέπει να 
κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του του Μαΐου 
2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·  είναι της 
άποψης ότι το ΔΕΚ με την απόφασή του 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ 
δημοσίων φορέων έχει δώσει επαρκή 
νομική ασφάλεια, ώστε η συνεργασία 
μεταξύ δημοσίων φορέων να μην πρέπει 
να αποτελεί αντικείμενο του 
εκσυγχρονισμού του ενωσιακού δικαίου 
περί δημοσίων συμβάσεων και να μην 
είναι υποχρεωτική η χωριστή 
κωδικοποίησή της·

Or. de

Τροπολογία 45
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι υφίσταται διαφορά 
μεταξύ «οριζόντιας» συνεργασίας μεταξύ 
δημοσίων φορέων και της άμεσης 
ανάθεσης μιας σύμβασης σε έναν 
«εσωτερικό» παράγοντα για την οποία 
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εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια 
σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· ζητεί τη 
συμπερίληψη της υποχρέωσης 
προηγούμενης γνωστοποίησης εκ μέρους 
των αναθετουσών αρχών στην περίπτωση 
που προβλέπεται συνεργασία δημοσίων 
φορέων ή «εσωτερική» ανάθεση 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 46
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 
αναθεώρηση των οδηγιών πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τις 
δεσμεύσεις υπέρ της πλήρους 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς, καθώς και τις 
ευθύνες σχετικά με την ποιότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών και την ελευθερία 
των δημόσιων αρχών και των κρατών 
μελών να λαμβάνουν αποφάσεις επί της 
χρηματοδότησης, της οργάνωσης και της 
παράδοσης δημόσιων υπηρεσιών· τούτο 
περιλαμβάνει τον σεβασμό της επιλογής 
των δημόσιων αρχών να παρέχουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες «εσωτερικά» ή με 
διακοινοτική συνεργασίας (συνεργασία 
μεταξύ δημοσίων φορέων), μεταξύ άλλων 
εκτός του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 
για τις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 47
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τάσσεται υπέρ της ρυθμιστικής 
κατοχύρωσης μιας πρακτικής επιλογής 
σύναψης συμβάσεων με «αυτεπιστασία» 
για ΚΥΓΣ, επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η 
οποία θα προβλέπει ότι κάθε αρμόδια 
τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή να αναθέτει 
τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε 
νομικά διακριτή οντότητα, επί της οποίας 
η αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο 
παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί των 
δικών της τμημάτων·

Or. en

Τροπολογία 48
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. ζητεί τον επαναπροσδιορισμό της 
έννοιας της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς», ούτως 
ώστε να καταστούν υποχρεωτική 
προϋπόθεση τα εθνικά και τοπικά 
κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια για την 
παράδοση ΚΥΓΣ στο πλαίσιο των 
συμβάσεων ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπεργολαβιών·

Or. en
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Τροπολογία 49
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή 
νομοθεσία για τις παραχωρήσεις 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών·
υιοθετεί την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στην αναθεώρηση των 
οδηγιών μόνο προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας·

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι καλό θα ήταν 
να ληφθούν υπόψη τόσο η 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών όσο και 
οι σημαντικές διαφορές που υφίστανται 
στον τομέα της νομοθεσίας και η νομική 
πρακτική στα κράτη μέλη όσον αφορά 
την παροχή υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο 
ορισμός του όρου «παροχή υπηρεσιών» 
και ο καθορισμός του νομικού πλαισίου 
που θα διέπει την παροχή αυτή έχει 
εξελιχθεί μετά την έγκριση των οδηγιών 
του 2004 για τις δημόσιες συμβάσεις και 
της συμπληρωματικής νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· επιμένει στο 
γεγονός ότι μία πρόταση νομοθετικής 
πράξης σχετικά με τις παροχές υπηρεσιών
αιτιολογείται μόνο με την ενδεχόμενη 
αντιμετώπιση στρεβλώσεων της 
εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι 
ουδεμία τέτοια στρέβλωση έχει μέχρι 
σήμερα εντοπιστεί και ότι μία νομοθετική 
πράξη σχετικά με τις παροχές υπηρεσιών 
είναι επομένως ανώφελη στο βαθμό που 
δεν προβλέπει μία καταφανή βελτίωση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 50
Anja Weisgerber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη 
ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
στην αναθεώρηση των οδηγιών μόνο 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας·

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 18ης Μαΐου 20101δήλωσε με 
έμφαση ότι μία πρόταση για νομική 
πράξη για τις παραχωρήσεις 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών θα 
ήταν δικαιολογημένη μόνο αν μέσω αυτής 
θα εξαλείφονταν στρεβλώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
διαπιστώνει δε ότι τέτοιες στρεβλώσεις 
δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής αντιληπτές·
πιστεύει επίσης ότι χωριστές διατάξεις 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών στην αναθεώρηση 
των οδηγιών θα είχαν ένα ρόλο μόνο 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας·
__________________
1 Ψήφισμα σχετικά με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2010)0173

Or. de

Τροπολογία 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη 
ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην 
αναθεώρηση των οδηγιών μόνο 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 
περαιτέρω κατακερματισμός της 
νομοθεσίας·

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη 
ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην 
αναθεώρηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ  μόνο προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιοσδήποτε περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 52
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη 
ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
στην αναθεώρηση των οδηγιών μόνο 
προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας·

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των δευτερογενών κανόνων 
δημοσίων συμβάσεων· σημειώνει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
χωριστή νομοθεσία για τις παραχωρήσεις 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί 
την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να οδηγήσει 
στον οποιονδήποτε περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 53
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη 
ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
στην αναθεώρηση των οδηγιών μόνο 
προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε περαιτέρω 
κατακερματισμός της νομοθεσίας·

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των 
συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων· σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία 
για τις παραχωρήσεις δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη 
ότι η πρόταση αυτή θα έπρεπε 
ουσιαστικά να συνίσταται σε μία 
πραγματική διευκρίνιση των κανόνων εις 
τρόπον ώστε να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου·

Or. fr

Τροπολογία 54
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υποστηρίζει την ξεχωριστή 
πρωτοβουλία της Επιτροπής με στόχο τη 
δημιουργία ενός μέσου με στόχο την 
εξασφάλιση μιας μεγαλύτερης 
αμοιβαιότητας και συμμετρίας στο 
άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεών μας 
και εκείνων των τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 55
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε 
κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει 
να διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» 
διατάξεις για τις υπηρεσίες Β 
δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο·

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε 
κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει 
να διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» 
διατάξεις για τις υπηρεσίες Β 
δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο· καλεί 
ωστόσο την Επιτροπή να επανεκτιμήσει 
την ταξινόμηση ορισμένων υπηρεσιών 
που έχουν αναπτύξει περισσότερο έναν 
διασυνοριακό χαρακτήρα όπως η 
ενέργεια και οι μεταφορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τα κριτήρια που 
διέπουν την ισχύουσα επιλογή όλων των 
υπηρεσιών τύπου Β και το πεδίο 
εφαρμογής της κάθε κατηγορίας· ζητεί να 
καταστεί ο κατάλογος στο Παράρτημα ΙΙ 
Β της οδηγίας 2004/18/ΕΚ αναλυτικώς 
μεταφέροντας την κατηγορία «λοιπές 
υπηρεσίες» στο Παράρτημα II A·

Or. en

Τροπολογία 56
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε 
κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει 
να διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» 
διατάξεις για τις υπηρεσίες Β 
δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο·

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε 
κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει 
να διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» 
διατάξεις για τις υπηρεσίες Β 
δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει εργαλεία που 
θα διευκολύνουν τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στο να αποφασίζουν 
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σε ποια κατηγορία εντάσσονται τα 
συγκεκριμένα καθήκοντα της σύμβασης

Or. hu

Τροπολογία 57
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε 
κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει 
να διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» 
διατάξεις για τις υπηρεσίες Β 
δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο·

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε 
κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει 
να διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» 
διατάξεις για τις υπηρεσίες Β 
δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά 
τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή να διερευνήσει 
εναλλακτικά το κατά πόσον αξίζει η 
αναταξινόμηση του συνόλου των 
υπηρεσιών τύπου Α στην κατηγορία του 
τμήματος Β και να αφαιρέσει το σύνολο 
των πλέον δεσμευτικών απαιτήσεων για 
το τμήμα Α των δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 58
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
εφαρμογή του δικαίου των συμβάσεων 
κατά την παροχή προσωπικών 
κοινωνικών υπηρεσιών δεν είναι συχνά ο 
καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των 
βέλτιστων αποτελεσμάτων για τους 
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χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών· ζητεί 
επίσης την αναγνώριση, εκ μέρους του 
ενωσιακού δικαίου, ορθών πρακτικών 
των κρατών μελών που βασίζονται στο 
γεγονός ότι όλοι οι πάροχοι που πληρούν 
τους νομοθετικά προκαθορισμένους 
όρους επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, 
εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της 
ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και 
της αποφυγής διακρίσεων·

Or. de

Τροπολογία 59
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση των 
νέων κανόνων για τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων κάτω από τα όρια της ΕΕ θα 
έπρεπε να αποφευχθεί δεδομένου ότι 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη νομική 
βεβαιότητα που έχει καθιερωθεί σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 60
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το 
συντομότερο δυνατό την οδηγία για τα 
μέσα προσφυγής και να την εναρμονίσει 
με τις αναθεωρημένες οδηγίες για τις 

διαγράφεται
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δημόσιες συμβάσεις·

Or. de

Τροπολογία 61
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το 
συντομότερο δυνατό την οδηγία για τα 
μέσα προσφυγής και να την εναρμονίσει με 
τις αναθεωρημένες οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το 
συντομότερο δυνατό την οδηγία για τα 
μέσα προσφυγής και να την εναρμονίσει με 
τις αναθεωρημένες οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι η οδηγία 
ότι η οδηγία δεν αντικαθιστά τους 
κανόνες για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς  ή για τον ανταγωνισμό, οι 
αυστηρά όμως διοικητικές διατάξεις 
χρήζουν πρόσθετης προστασίας·

Or. hu

Τροπολογία 62
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το 
συντομότερο δυνατό την οδηγία για τα 
μέσα προσφυγής και να την εναρμονίσει 
με τις αναθεωρημένες οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει
την οδηγία για τα μέσα προσφυγής στο νέο 
πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θα 
προκύψει μετά την τρέχουσα 
αναθεώρηση και να προβεί στην ενέργεια 
αυτή παράλληλα με την κύρια νομοθετική 
πρόταση προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συνέπεια

Or. en
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Τροπολογία 63
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει την ευθύνη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να ελέγχει την ορθή μεταφορά 
των ευρωπαϊκών οδηγιών στα κράτη 
μέλη ("Monitoring")·

Or. de

Τροπολογία 64
Anna Hedh, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί να περιληφθεί στην οδηγία μία 
σαφής δήλωση που δεν θα εμποδίζει την 
οποιαδήποτε χώρα να συμμορφούται με 
τη Σύμβαση 94 του ΔΟΕ· τονίζει ότι η 
ουσιαστική λειτουργία των δημοσίων 
συμβάσεων απαιτεί σαφείς και μη 
διφορούμενους ενωσιακούς κανόνες που 
θα προσδιορίζουν επακριβώς το πλαίσιο
της νομοθεσίας των κρατών μελών και 
την εφαρμογή ιδιαίτερα σε σχέση με τις 
διεθνείς συμφωνίες που τα κράτη μέλη 
έχουν κυρώσει.

Or. en

Τροπολογία 65
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί η αμοιβαιότητα και η 
ισότιμη πρόσβαση στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων στην ΕΕ και στις τρίτες 
χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
υγιής και ουσιαστικός ανταγωνισμός·

Or. en

Τροπολογία 66
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν ήδη αρκετά αποτελεσματικές 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων που διασφαλίζουν μεγαλύτερη  
διαφάνεια και καλύτερη  χρήση των 
χρημάτων των φορολογουμένων· ζητεί 
από την Επιτροπή να μελετήσει τις 
βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών 
στον τομέα αυτόν και να εντοπίσει τις 
αποτελεσματικότερες αρχές για τον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 67
Anna Hedh, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή, με δεδομένες τις 
αντιφατικές νομικές πρακτικές στα 
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κράτη μέλη, να αποσαφηνίσει τη 
δυνατότητα να επιβάλλονται απαιτήσεις 
καλής μεταχείρισης των ζώων, οι οποίες 
θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο  των 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. sv

Τροπολογία 68
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την 
αλληλεπίδραση της ΣΔΣ και των οδηγιών 
της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων θα 
ήταν χρήσιμες, τούτο όμως θα έπρεπε 
ουσιαστικά να βασίζεται σε οικονομικά 
στοιχεία προκειμένου να αιτιολογείται η 
καθιέρωση συγκεκριμένων άρθρων στην 
οδηγία περί συμβάσεων ή ξεχωριστή 
νομοθεσία για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων αμοιβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 69
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόταση 
της Επιτροπής, όπως διευκρινίζεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με την Πράξη για 
την Ενιαία Αγορά της 13ης Απριλίου 
2011, να προτείνει ένα ενωσιακό νομικό 
μέσον που θα προσδιορίζει τους όρους 
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πρόσβασης των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών στις ενωσιακές αγορές δημοσίων 
συμβάσεων προκειμένου οι 
δραστηριότητες να διεξάγονται με 
ισότιμους όρους· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση εντός του 2011 το 
αργότερο· υπογραμμίζει ότι το μέσον 
αυτό θα παρέχει τις δέουσες λύσεις στα 
προβλήματα που συνδέονται με τις 
υπερβολικές νομικές δεσμεύσεις που 
στρεβλώνουν τις συμβάσεις και πλήττουν 
εταιρείες των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Frank Engel, Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής δεν πρέπει πλέον να είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την 
κατακύρωση των συμβάσεων και ότι
πρέπει να αντικατασταθεί γενικώς με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

Or. fr

Τροπολογία 71
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων
με μέγιστο ποσοστό ύψους 50% για το 
κριτήριο της τιμής σε συμβάσεις που 
αφορούν την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 72
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά –συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων
πρέπει να θεωρείται αρχή εφαρμογής ή 
επεξήγησης, γεγονός που σημαίνει ότι είτε 
ακολουθούμε την αρχή αυτή είτε πρέπει 
να εξηγήσουμε δημοσία το λόγο για τον 
οποίο επιλέξαμε άλλα κριτήρια· ζητεί από 
την Επιτροπή να αναπτύξει μία 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
κόστους του κύκλου ζωής σε ευρεία 
βάση·
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Or. en

Τροπολογία 73
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, το σταθερό
κριτήριο για την κατακύρωση μιας 
σύμβασης πρέπει να είναι η «η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» υπό την επιφύλαξη της αρχής 
της εφαρμογής ή επεξήγησης· 
υπογραμμίζει ότι τούτο δεν αποκλείει τη 
χαμηλότερη τιμή ως αποφασιστικό 
κριτήριο στην περίπτωση τυποποιημένων 
προϊόντων ή υπηρεσιών· όπου χρειάζεται, 
η αξιολόγηση των διαγωνισμών θα 
έπρεπε να λαμβάνει υπόψη το κόστος
ολόκληρου του κύκλου ζωής· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή 
μεθοδολογία και κατευθυντήριες γραμμές 
για το σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 74
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
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κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·
τονίζει ότι η απόρριψη του κριτηρίου του 
"μέγιστου οικονομικού οφέλους" 
εμποδίζει την καινοτομία και τις 
προσπάθειες για την επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής ποιότητας και αξίας ή 
με άλλους λόγους δεν συμμορφούται με 
τις απαιτήσεις της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

Or. hu

Τροπολογία 75
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής· προτείνει καταρχήν η κύρια επιλογή 
για την κατακύρωση των συμβάσεων 
πρέπει να αποτελεί το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς που θα παρέχει συμφέρουσα 
από πλευράς κόστους σύμβαση, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και της ενεργειακής 
απόδοσης των σχετικών προϊόντων και
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 76
Wim van de Camp
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να
εφαρμόζεται ως επί το πλείστον το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·
ο λόγος της επιλογής του κριτηρίου της 
χαμηλότερης τιμής πρέπει να επεξηγείται 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 77
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη προσφορά –
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

Or. en
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Τροπολογία 78
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι τα υπάρχοντα κριτήρια της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς πρέπει να 
αντικατασταθούν από την 
πλεονεκτικότερη από πλευράς 
βιωσιμότητας προσφοράς εις τρόπον 
ώστε να ωθούνται οι αγορές ώστε να 
προσφέρουν πιο βιώσιμα από κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
πλευράς προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

Or. en

Τροπολογία 79
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι τα υπάρχοντα κριτήρια της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς πρέπει να 
αντικατασταθούν από την 
πλεονεκτικότερη από πλευράς 
βιωσιμότητας προσφοράς εις τρόπον 
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ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

ώστε να ωθούνται οι αγορές ώστε να 
προσφέρουν πιο βιώσιμα από κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
πλευράς προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

Or. en

Τροπολογία 80
Philippe Juvin, Konstantinos Poupakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική προσφορά λαμβάνοντας 
υπόψη παράλληλα με το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής το ότι οι δημόσιες 
αρχές πρέπει να έχουν την επιλογή να 
αποφασίζουν πιο κριτήριο θα 
εφαρμόσουν τελικά·

Or. en

Τροπολογία 81
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
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εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και να αντικατασταθεί από το 
κριτήριο της κατακύρωσης βάσει της 
πλέον συμφέρουσας από πλευράς 
βιωσιμότητας προσφοράς προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι αγορές να παρέχουν 
αγαθά, υπηρεσίες ή έργα πιο βιώσιμα από 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής πλευράς 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

Or. fr

Τροπολογία 82
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, 
καθώς τούτο θα είχε θετικό αντίκτυπο 
στην καινοτομία, διότι οι οικονομικοί 
παράγοντες θα είχαν κίνητρο να 
παράγουν βιώσιμα προϊόντα·

Or. lt

Τροπολογία 83
Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να
εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής και ότι καταρχήν θα πρέπει να
υπάρχει μόνο μία επιλογή για την 
κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
αντίστοιχων αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

9. εκφράζει την άποψη ότι για να 
αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των 
δημοσίων συμβάσεων, η αυτόματη 
κατακύρωση με βάση τη χαμηλότερη 
τιμή δεν πρέπει να αποτελεί τον γενικό 
κανόνα ενώ θα πρέπει επίσης να είναι 
αποδεκτή η κατακύρωση με βάση την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των αντίστοιχων αγαθών, 
υπηρεσιών ή έργων·

Or. en

Τροπολογία 84
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει ότι τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για δημόσιες συμβάσεις για 
προϊόντα που έχουν επίπτωση στην υγεία 
των καταναλωτών όπου η ποιότητα και 
οι μέθοδοι παραγωγής διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο όπως συμβαίνει στον 
τομέα των τροφίμων· υπογραμμίζει ότι οι 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων θα 
έπρεπε να είναι επαρκώς ελαστικοί 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
παθητικοί καταναλωτές, επί 
παραδείγματι, στα νοσοκομεία, τους 
οίκους ευγηρίας, τα σχολεία και τα 
νηπιαγωγεία θα έχουν ίση πρόσβαση σε 
υγιεινά και οικονομικώς συμφέροντα 
τρόφιμα και δεν θα ισχύει αποκλειστικά ή 
φθηνότερη επιλογή·
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Or. en

Τροπολογία 85
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη 
ποιοτικών θέσεων εργασίας με καλούς 
μισθούς και συνθήκες εργασίας, ισότητα 
και υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και 
συμμετοχής των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 86
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι εντός του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου, οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν ήδη να εφαρμόζουν πρόσθετα 
κριτήρια κατακύρωσης υποστηρίζοντας 
τους στόχους ΕΕ2020 υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά θα 
συνδέονται με την εκάστοτε σύμβαση, δεν 
θα παρέχουν απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής στην αναθέτουσα αρχή, θα
αναφέρονται σαφώς και θα 
συμμορφούνται με τις θεμελιώδεις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης, της μη ύπαρξης 
διακρίσεων, της αμοιβαίας αναγνώρισης, 
της αναλογικότητας και της διαφάνειας· 
ζητεί  από την Επιτροπή να παράσχει 
στους αναθέτοντες φορείς περαιτέρω  
καθοδήγηση ώστε να γίνεται καλύτερη 
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χρήση των δυνατοτήτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 87
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
υπόψη τις σχετικές εκ των προτέρων 
(κατά τη φάση της επιλογής) 
πληροφορίες για τους πλειοδότες 
περιλαμβανομένου του ιστορικού των 
πλειοδοτών ή της αποδεδειγμένης 
προσήλωσης στους στόχους της βιώσιμης 
ανάπτυξης, επί παραδείγματι σε σχέση με 
το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων 
και των συνθηκών αξιοπρεπούς 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 88
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει ότι στην περίπτωση που 
οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιηθούν 
ουσιαστικά θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν έναν πραγματικό οδηγό για 
την προώθηση ποιοτικών από πλευράς 
μισθών και συνθηκών θέσεων εργασίας, 
της ισότητας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
της επιμόρφωσης, της προώθησης 
περιβαλλοντικών πολιτικών και παροχής 
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κινήτρων για έρευνα και καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 89
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο εξέλιξης του κριτηρίου της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς εις τρόπον ώστε να 
ευνοηθεί η διάσταση της κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 90
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. Είναι πεπεισμένο ότι οι βιώσιμες 
δημόσιες συμβάσεις, προσανατολισμένες 
προς τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, τις εξοικονομήσεις 
ενέργειας και την καινοτομία αποτελούν 
ένα από τα βασικά στοιχεία για την 
επίτευξη μιας υψηλά ανταγωνιστικής 
οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη 
σύμφωνα με τους στόχους της 
στρατηγικής του 2020· καλεί τις 
αναθέτουσες αρχές να αυξήσουν τη 
χρήση των βιώσιμων δημοσίων 
συμβάσεων υποστηρίζοντας και 
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προωθώντας την καλή ποιότητα της 
απασχόλησης και παρέχοντας ποιοτικές 
υπηρεσίες και αγαθά στην Ευρώπη· καλεί 
την Επιτροπή να ελέγξει με μία 
λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων 
τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες 
συμβάσεις συνέβαλαν στην επίτευξη των 
ευρυτέρων στόχων της ΕΕ και να εκθέσει 
το πρακτέο προκειμένου να βελτιωθούν οι 
στόχοι αυτοί στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 91
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν ενεργά την αλλαγή 
νοοτροπίας με στόχο την καινοτομία στις 
δημόσιες συμβάσεις και να 
απομακρυνθούν από μία προσέγγιση 
αποφυγής του κινδύνου· καλεί τις 
αναθέτουσες αρχές να ενεργήσουν ως 
«ευφυείς πελάτες»· τονίζει ότι χρειάζεται 
περαιτέρω ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών και το να καταστούν σημείο 
αναφοράς οι υπηρεσίες προμήθειας, 
έρευνας και ανάπτυξης σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 92
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει 
για την αναγνώριση, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας για τις δημόσιες προμήθειες, 
συμπληρωματικά κριτήρια σε σχέση με 
το κριτήριο της τιμής, προκειμένου να 
επιτραπεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, να προωθηθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη και να στηριχθεί η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 93
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαθέτοντας 15 εκατ. ευρώ για προτάσεις 
προκειμένου να προωθηθούν καινοτόμες 
λύσεις στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων θεσπίζοντας διακρατικά 
δίκτυα εις τρόπον ώστε να καταδειχθούν 
οι πρόσθετοι κίνδυνοι και δαπάνες, να 
συνεργασθούν για την επίτευξη της 
κρίσιμης μάζας και να δοκιμάσουν το 
εφικτό και τους τρόπους εφαρμογής ενός 
μελλοντικούς ενωσιακού πλαισίου 
στήριξης με τον απώτερο στόχο να 
αναπτυχθούν καινοτόμοι τρόποι 
ανταπόκρισης στις νέες πολιτικές 
προκλήσεις παρέχοντας ταυτόχρονα 
κίνητρα για την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 94
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να 
ευνοηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων, ιδίως με την 
ανάπτυξη προεμπορικών συμβάσεων 
αλλά και διασφαλίζοντας το σεβασμό εκ 
μέρους της αναθέτουσας αρχής του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
καινοτόμων λύσεων, ιδίως από πλευράς 
τεχνογνωσίας των διαγωνιζομένων 
επιχειρήσεων· ζητεί σχετικά μία 
εθελοντική πολιτική σε σχέση με τη 
στήριξη και την κατάρτιση καθώς και τη 
νομική ασφάλεια για τις δημόσιες αρχές 
που επιθυμούν να επιλέξουν καινοτόμους 
λύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 95
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. υπενθυμίζει ότι οι προεμπορικές 
συμβάσεις είναι ένα 
υποχρησιμοποιούμενο εργαλείο που 
μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομίες στο 
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και να 
συμβάλει σημαντικά στον εντοπισμό και 
την καθιέρωση των κυρίων αγορών 
καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί επιπλέον  ότι 
το προτεινόμενο πρότυπο μοιράσματος 
του κινδύνου και του αποτελέσματος 
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(IPR) στις προεμπορικές συμβάσεις 
απαιτεί τόσο νομική διευκρίνιση όσο και 
απλούστευση προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η τακτική και αποτελεσματική 
χρήση του εργαλείου αυτού εκ μέρους 
των διαγωνιζομένων· ζητεί ως εκ τούτου 
από την Επιτροπή να προτείνει μία 
προσαρμογή των σχετικών με τις 
συμβάσεις και την κρατική βοήθεια 
κανόνων ως τμήμα της όλης 
αναθεώρησης, προκειμένου να 
προωθηθούν οι προεμπορικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 96
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υποστηρίζει ότι η νέα οδηγία για τις 
δημόσιες συμβάσεις θα έπρεπε να 
επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
ποιότητα του παρόχου κατά το στάδιο 
επιλογής των διαγωνισμών·

Or. en

Τροπολογία 97
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει το γεγονός ότι το εάν ένα αγαθό 
ή μια υπηρεσία έχει παραχθεί με βιώσιμο 
τρόπο θεωρείται ορθά ένα χαρακτηριστικό 
του αγαθού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως κριτήριο σύγκρισης με αγαθά ή 

10. τονίζει το γεγονός ότι το εάν ένα αγαθό 
ή μια υπηρεσία έχει παραχθεί με βιώσιμο 
τρόπο θεωρείται ορθά ένα χαρακτηριστικό 
του αγαθού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως κριτήριο σύγκρισης με αγαθά ή 
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υπηρεσίες που δεν παρήχθησαν με βιώσιμο 
τρόπο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αποσαφηνισθεί το περιθώριο 
συμπερίληψης απαιτήσεων αναφορικά με 
τη διαδικασία παραγωγής στις τεχνικές 
προδιαγραφές όλων των ειδών συμβάσεων· 
παραπέμπει στην υπόθεση Wienstrom, που 
έχει γίνει το κλασικό παράδειγμα για το 
πώς και γιατί τα χαρακτηριστικά της 
παραγωγής μπορούν να ενταχθούν στις 
τεχνικές προδιαγραφές·

υπηρεσίες που δεν παρήχθησαν με βιώσιμο 
τρόπο εις τρόπον ώστε να μπορούν οι 
αναθέτουσες αρχές να ελέγχουν τις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις των συμβάσεων που 
κατακυρώνουν κατά τρόπο 
χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια χωρίς 
όμως ταυτόχρονα να εξασθενεί ο βασικός 
δεσμός με το αντικείμενο της σύμβασης· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποσαφηνισθεί 
το περιθώριο συμπερίληψης απαιτήσεων 
αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής 
στις τεχνικές προδιαγραφές όλων των 
ειδών συμβάσεων· παραπέμπει στην 
υπόθεση Wienstrom, που έχει γίνει το 
κλασικό παράδειγμα για το πώς και γιατί 
τα χαρακτηριστικά της παραγωγής 
μπορούν να ενταχθούν στις τεχνικές 
προδιαγραφές·

Or. en

Τροπολογία 98
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει το γεγονός ότι το εάν ένα αγαθό 
ή μια υπηρεσία έχει παραχθεί με βιώσιμο 
τρόπο θεωρείται ορθά ένα χαρακτηριστικό 
του αγαθού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως κριτήριο σύγκρισης με αγαθά ή 
υπηρεσίες που δεν παρήχθησαν με βιώσιμο 
τρόπο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αποσαφηνισθεί το περιθώριο 
συμπερίληψης απαιτήσεων αναφορικά με 
τη διαδικασία παραγωγής στις τεχνικές 
προδιαγραφές όλων των ειδών
συμβάσεων· παραπέμπει στην υπόθεση 
Wienstrom, που έχει γίνει το κλασικό 
παράδειγμα για το πώς και γιατί τα 
χαρακτηριστικά της παραγωγής μπορούν 
να ενταχθούν στις τεχνικές προδιαγραφές·

10. τονίζει το γεγονός ότι το εάν ένα αγαθό 
ή μια υπηρεσία έχει παραχθεί με βιώσιμο 
τρόπο θεωρείται ορθά ένα χαρακτηριστικό 
του αγαθού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως κριτήριο σύγκρισης με αγαθά ή 
υπηρεσίες που δεν παρήχθησαν με βιώσιμο 
τρόπο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αποσαφηνισθεί το περιθώριο 
συμπερίληψης απαιτήσεων αναφορικά με 
τη διαδικασία παραγωγής στις τεχνικές 
προδιαγραφές των συμβάσεων, όπου 
χρειάζεται και είναι σκόπιμο· παραπέμπει 
στην υπόθεση Wienstrom, που έχει γίνει το 
κλασικό παράδειγμα για το πώς και γιατί 
τα χαρακτηριστικά της παραγωγής 
μπορούν να ενταχθούν στις τεχνικές 
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προδιαγραφές·

Or. en

Τροπολογία 99
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 – περίπτωση 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση του 
κόστους του μακρότερου κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος οδηγεί σε εξοικονόμηση 
κόστους και δίνει στους οικονομικούς 
παράγοντες μεγαλύτερα περιθώρια να 
επινοήσουν καινοτόμες λύσεις· ζητεί να 
καταστεί διαθέσιμη στις αναθέτουσες 
αρχές και στους οικονομικούς 
παράγοντες η ανάπτυξη τυποποιημένων 
μοντέλων υπολογισμού του κόστους 
κύκλου ζωής·

Or. nl

Τροπολογία 100
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) θεωρεί ότι στην οποιαδήποτε 
μελλοντική αναθεώρηση των οδηγιών, η 
Επιτροπή θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
αναφορά στη σύμβαση C94 του ΔΟΕ 
σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες στις 
δημόσιες συμβάσεις, για λόγους παροχής 
ποιοτικών δημοσίων συμβάσεων· τούτο 
είναι ήδη νομικά δεσμευτικό σε 11 κράτη 
της ΕΕ και τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα 
έπρεπε να ενθαρρυνθούν να εγκρίνουν τη 
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σύμβαση· οι αξιοπρεπείς συνθήκες 
απασχόλησης στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα· το κοινωνικό ντάμπιγκ στις 
προδιαγραφές και συνθήκες 
απασχόλησης όχι μόνο δρα αρνητικά 
στους εργαζόμενους και στα άτομα που 
βασίζονται στις υπηρεσίες αυτές, τα 
προϊόντα ή τα έργα αλλά και δημιουργούν 
διακρίσεις έναντι των εταιρειών με ορθή 
συμπεριφορά που γνωρίζουν την αξία που 
έχει να μεταχειρίζονται τους 
εργαζόμενους με σεβασμό·

Or. en

Τροπολογία 101
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α.  υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η διάσταση της βιωσιμότητας 
των δημοσίων συμβάσεων φροντίζοντας 
να εντάσσεται σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας συμβάσεων (όπως δοκιμές 
ικανότητας, τεχνικές προδιαγραφές, 
ρήτρες επιδόσεων της σύμβασης)·

Or. en

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι στην οποιαδήποτε 
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μελλοντική αναθεώρηση των οδηγιών, η 
Επιτροπή θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
αναφορά στη σύμβαση C94 του ΔΟΕ 
σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες στις 
δημόσιες συμβάσεις, για λόγους παροχής 
ποιοτικών δημοσίων συμβάσεων· τούτο 
είναι ήδη νομικά δεσμευτικό σε 11 κράτη 
της ΕΕ και τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα 
έπρεπε να ενθαρρυνθούν να εγκρίνουν τη 
σύμβαση· οι αξιοπρεπείς συνθήκες 
απασχόλησης στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα· το κοινωνικό ντάμπιγκ στις 
προδιαγραφές και συνθήκες 
απασχόλησης όχι μόνο δρα αρνητικά 
στους εργαζόμενους και στα άτομα που 
βασίζονται στις υπηρεσίες αυτές, τα 
προϊόντα ή τα έργα αλλά και δημιουργούν 
διακρίσεις έναντι των εταιρειών με ορθή 
συμπεριφορά που γνωρίζουν την αξία που 
έχει να μεταχειρίζονται τους 
εργαζόμενους με σεβασμό·

Or. en

Τροπολογία 103
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για ένα σύστημα πιστοποίησης 
ευρωπαϊκής εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και θεωρεί ότι μόλις καθιερωθεί 
ένα τέτοιο σύστημα, οι αναθέτουσες 
αρχές θα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 
μεταξύ των κριτηρίων επιλογής για τις 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων την 
απαίτηση να πρέπει οι εταιρείες να 
διαθέτουν την πιστοποίηση αυτή ή άλλες 
μορφές ενωσιακής πιστοποίησης για την 
ποιότητα ή το περιβάλλον (ή πιστοποίηση 
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από άλλες χώρες που αναγνωρίζονται ως 
ισοδύναμες από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι κατά την προσεχή 
αναθεώρηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ 
και 2004/18/ΕΚ, η Επιτροπή θα έπρεπε 
να περιλαμβάνει αναφορές στη σύμβαση 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας C94 
σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες·

Or. fr

Τροπολογία 105
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει τη σημασία των 
προδιαγραφών για τις δημόσιες 
συμβάσεις στο βαθμό που μπορούν να 
συμβάλλουν ώστε οι συμβάσεις αυτές να 
επιτυγχάνουν τους πολιτικούς τους 
στόχους κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια· ζητεί 
αντιστοίχως την ανάπτυξη μιας τράπεζας 
δεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές 
που θα ενημερώνεται τακτικά και 
ιδιαίτερα σε σχέση με τις προδιαγραφές 
για το περιβάλλον και τα κοινωνικά 
κριτήρια που θα πρέπει να διατίθενται 
στις δημόσιες αρχές προκειμένου να 
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εξασφαλίζεται ότι οι αρχές θα έχουν 
πρόσβαση στην κατάλληλη καθοδήγηση 
και θα διαθέτουν ένα σαφές πλαίσιο 
κανόνων για τους διαγωνιζόμενους εις 
τρόπον ώστε να μπορούν να 
εξακριβώνουν με ευκολία το κατά πόσον 
συμμορφούνται με τις σχετικές 
προδιαγραφές·

Or. en

Τροπολογία 106
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει οι αναθέτουσες 
αρχές να συμπεριλαμβάνουν το 
περιβαλλοντικό κόστος στην αξιολόγησή 
τους σε σχέση με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά» και 
τον υπολογισμό τους για το κόστος του 
κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 107
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο αγαθών, έργων και 
υπηρεσιών στο περιβάλλον και το κλίμα 
σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
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δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

Or. en

Τροπολογία 108
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση
του κοινού για τον αντίκτυπο προϊόντων 
και δραστηριοτήτων είναι βασικής 
σημασίας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να
υπάρχουν ισότιμοι όροι και υγιής 
ανταγωνισμός για τους τοπικούς 
προμηθευτές, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών· προτείνει ότι θα έπρεπε 
να εξεταστούν εκ μέρους των κρατών 
μελών τρόποι προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ευρύτερη πρόσβαση 
στην αγορά με πλήρη σεβασμό των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 109
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
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δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη οι 
δημόσιες αρχές τη χιλιομετρική απόσταση 
του προμηθευτή, όπου είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
επιτρέπουν να εξεταστεί αυτό·

Or. en

Τροπολογία 110
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον καθώς
και τις κοινωνικές επιπτώσεις σημαίνει 
πως πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να 
ευνοούν οι δημόσιες αρχές τοπικούς 
προμηθευτές, καθώς και ο βαθμός στον 
οποίο οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
επιτρέπουν να εξεταστεί αυτό·

Or. en

Τροπολογία 111
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη 
επίγνωση για τον αντίκτυπο προϊόντων 
και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και 
το κλίμα σημαίνει πως πρέπει να 
εξεταστεί η δυνατότητα να ευνοούν οι 
δημόσιες αρχές τοπικούς προμηθευτές,
καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι 

11. θεωρεί ότι το να μπορούν οι δημόσιες 
αρχές να ευνοούν τοπικούς προμηθευτές
δεν είναι κατ’ ανάγκην ορθό και ότι θα 
έπρεπε να ευνοείται η συμπερίληψη του 
κόστους του όλου κύκλου ζωής των 
σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων·
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κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
επιτρέπουν να εξεταστεί αυτό·

Or. en

Τροπολογία 112
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι δημόσιες αρχές τοπικούς 
προμηθευτές, καθώς και ο βαθμός στον 
οποίο οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
επιτρέπουν να εξεταστεί αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 113
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό·

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση 
για τον αντίκτυπο προϊόντων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το 
κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα να ευνοούν οι δημόσιες αρχές 
τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να 
εξεταστεί αυτό· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο 
ότι η συνεκτίμηση κριτηρίων 
ανεξάρτητων από την ανάθεση πρέπει να 
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γίνεται οικειοθελώς και η απόφαση αυτή 
πρέπει να εναπόκειται στις δημόσιες 
αρχές ή στον αρμόδιο  φορέα λήψης 
αποφάσεων που έχει άμεση δημοκρατική 
νομιμοποίηση, κατόπιν επιτόπιας 
διαμορφώσεως ιδίας βουλήσεως·

Or. de

Τροπολογία 114
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
διευκρινίσει και να προσδιορίσει τις 
έννοιες του «τοπικού προμηθευτή» και 
του «τοπικώς παραγόμενου»·

Or. en

Τροπολογία 115
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί μία πραγματική εξέταση των 
σημαντικών ορίων καθώς και των 
μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων 
μιας ομαδοποίησης της ζήτησης, ιδίως 
προκειμένου να παρέχεται στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις άμεση 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en



AM\874213EL.doc 67/116 PE469.956v01-00

EL

Τροπολογία 116
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει εμφατικά ότι οι 
δημόσιες αρχές, δεδομένων των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
δηλώνονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προτιμούν προμηθευτές 
που πιστοποιούν την τήρηση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, του θεμιτού 
εμπορίου ή/και μία αντίστοιχη σφραγίδα 
ποιότητας· 

Or. de

Τροπολογία 117
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι οι εταιρικές 
σχέσεις δημοσίων συμβάσεων δεν 
αποτελούν βέλτιστη πρακτική για 
πρότυπο σύμβασης και η Επιτροπή δεν 
έχει να διαδραματίσει ρόλο στην 
προώθηση της μορφής αυτής 
συμβάσεων· υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι 
η εταιρική αυτή σχέση συχνά αποτυγχάνει 
να είναι επικερδής για τον 
φορολογούμενο·

Or. en

Τροπολογία 118
Åsa Westlund, Anna Hedh
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τις 
δημόσιες συμβάσεις πρέπει να καθιστά 
καταστεί σαφές ότι είναι ευκταίο και 
εφικτό για τους δημόσιους φορείς να 
επιβάλλουν όρους και να λαμβάνουν 
υπόψη περιβαλλοντικές συνέπειες και 
κοινωνικά κριτήρια κατά την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. sv

Τροπολογία 119
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. ζητεί περισσότερα περιθώρια για 
διαπραγμάτευση και επικοινωνία σε 
συνδυασμό με μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
προλαμβάνεται η κατάχρηση και οι 
διακρίσεις· η διαβούλευση με την αγορά 
πρέπει να προβλέπεται σαφώς ως πιθανό 
πρώτο βήμα·

Or. en

Τροπολογία 120
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. θεωρεί ότι όχι μόνο οι δημόσιες 
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αναθέτουσες αρχές αλλά και οι 
υπεργολάβοι τους πρέπει να τηρούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, να 
μεριμνούν για δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
να διασφαλίζουν τις συλλογικές 
συμβάσεις, να προωθούν την ισότητα 
γυναικών και ανδρών, να στηρίζουν το 
δίκαιο εμπόριο και να αποκλείουν την 
παιδική εργασία·

Or. de

Τροπολογία 121
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. πιστεύει ότι οι ισχύουσες διατάξεις 
σε σχέση με την υπεργολαβία πρέπει να 
ενισχυθούν· πολλαπλά στρώματα 
υπεργολαβίας είναι κοινός τόπος και 
δημιουργούν δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, σε 
σχέση με τις συνθήκες εργασίας καθώς 
και τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας· 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να έχουν 
ευρύτερες αρμοδιότητες ελέγχου ως προς 
το κατά πόσον η σύμβαση 
ανταποκρίνεται στους κοινωνικούς, 
ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους· στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι, το σύνολο 
των λεπτομερειών σε σχέση με τη χρήση 
τους θα πρέπει να δηλώνεται πριν από 
την κατακύρωση της σύμβασης και η 
δημόσια αρχή πρέπει να διευκρινίζει τις 
ευθύνες προκειμένου να είναι σε θέση να 
ελέγχει αποτελεσματικά τη σύμβαση· 
πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί 
προκειμένου οι δημόσιες αρχές να 
εμποδίζουν και να απορρίπτουν τους 
υπεργολάβους στην περίπτωση που έχουν 
αμφιβολίες·
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Or. en

Τροπολογία 122
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί μία επαναξιολόγηση και 
σταδιακή αύξηση των ορίων de minimis 
εις τρόπον ώστε να διευκολύνεται η 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις των 
μη κερδοσκοπικών και κοινωνικών 
παραγόντων καθώς και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 123
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει την αξία που έχει να 
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί στόχοι 
στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλογής και 
των τεχνικών προδιαγραφών, ιδίως σε 
σχέση με την ένταξη και την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και των 
εργαζομένων· τονίζει τη σημασία που έχει 
να μπορούν τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των 
συμβάσεων στους μη κερδοσκοπικούς 
παράγοντες·

Or. en



AM\874213EL.doc 71/116 PE469.956v01-00

EL

Τροπολογία 124
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι κάθε επέκταση της 
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του «τι 
πρέπει να αγοράζεται» αντιπροσωπεύει 
σημαντική αλλαγή του σημερινού 
καθεστώτος η οποία πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά· αμφιβάλλει για το εάν αυτό θα 
συνέβαλλε στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό, και μάλλον φοβάται ότι θα 
οδηγούσε σε πιο περίπλοκους κανόνες με 
πολλές εξαιρέσεις, των οποίων η 
διαχείριση στην πράξη θα ήταν δύσκολη·

12. τονίζει ότι κάθε επέκταση της 
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του «τι 
πρέπει να αγοράζεται» αντιπροσωπεύει 
σημαντική αλλαγή του σημερινού 
καθεστώτος η οποία πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά· αμφιβάλλει για το εάν αυτό θα 
συνέβαλλε στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό, και μάλλον φοβάται ότι θα 
οδηγούσε σε πιο περίπλοκους κανόνες με 
πολλές εξαιρέσεις, των οποίων η 
διαχείριση στην πράξη θα ήταν δύσκολη·
οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις 
είναι διαδικαστικές κατευθυντήριες 
γραμμές («πώς» να αγοράζεται), οι οποίες 
δεν πρέπει να συμπληρωθούν με 
διατάξεις σχετικά με το «τι» να 
αγοράζεται· 

Or. nl

Τροπολογία 125
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι κάθε επέκταση της 
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του «τι 
πρέπει να αγοράζεται» αντιπροσωπεύει 
σημαντική αλλαγή του σημερινού 
καθεστώτος η οποία πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά· αμφιβάλλει για το εάν αυτό 
θα συνέβαλλε στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό, και μάλλον φοβάται ότι 

12. υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
τομέων «πώς αγοράζω» και «τι 
αγοράζω» στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι στόχοι της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 ιδίως στον κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό τομέα της καινοτομίας 
εις τρόπον ώστε να προωθηθεί και να 
στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·
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θα οδηγούσε σε πιο περίπλοκους κανόνες 
με πολλές εξαιρέσεις, των οποίων η 
διαχείριση στην πράξη θα ήταν δύσκολη·

τονίζει ωστόσο ότι κάθε επέκταση της 
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του
«πώς αγοράζω και «τι πρέπει να 
αγοράζεται» αντιπροσωπεύει σημαντική 
αλλαγή του σημερινού καθεστώτος η 
οποία πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά·
υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι τα μέσα 
που επιτρέπουν την ελαστικότητα και την 
ικανότητα προσαρμογής σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις θα έπρεπε να 
ευνοούνται·

Or. en

Τροπολογία 126
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – εισαγωγικό τμήμα

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι κάθε επέκταση της 
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του «τι 
πρέπει να αγοράζεται» αντιπροσωπεύει 
σημαντική αλλαγή του σημερινού 
καθεστώτος η οποία πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά· αμφιβάλλει για το εάν αυτό θα 
συνέβαλλε στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό, και μάλλον φοβάται ότι θα 
οδηγούσε σε πιο περίπλοκους κανόνες με 
πολλές εξαιρέσεις, των οποίων η 
διαχείριση στην πράξη θα ήταν δύσκολη·

12. τονίζει ότι κάθε επέκταση της 
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του «τι 
πρέπει να αγοράζεται» αντιπροσωπεύει 
σημαντική αλλαγή του σημερινού 
καθεστώτος η οποία πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά· αμφιβάλλει για το εάν αυτό θα 
συνέβαλλε στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό, και μάλλον φοβάται ότι θα 
οδηγούσε σε πιο περίπλοκους κανόνες με 
πολλές εξαιρέσεις, των οποίων η 
διαχείριση στην πράξη θα ήταν δύσκολη, 
με εξαίρεση τον τομέα της κρίσης των 
δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να 
ενισχυθεί η προσβασιμότητα των αγαθών 
και υπηρεσιών για τους καταναλωτές 
όλων των ηλικιών και ικανοτήτων (η 
εμπειρία των ΗΠΑ δείχνει ότι η 
υποχρεωτική χρήση του τμήματος 508 
απεδείχθη λίαν αποτελεσματική στο να 
οδηγήσει στην προμήθεια προσβάσιμου 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην 
ανάπτυξη της αγοράς)·
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Or. en

Τροπολογία 127
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να 
διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης των 
ορίων εις τρόπον ώστε οι οριακές τιμές 
να φθάσουν σε επίπεδα που θα καθιστούν 
τον διασυνοριακό ανταγωνισμό 
οικονομικώς ελκυστικό για τους 
προμηθευτές και θα αιτιολογεί το χρόνο 
και το χρήμα που οι δημόσιες αρχές 
αφιερώνουν στις συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 128
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει τη στρατηγική χρησιμότητα 
των δημόσιων συμβάσεων και στον τομέα 
των κοινωνικών κριτηρίων·  καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει την 
χαλάρωση της αρχής της σύνδεσης με το 
αντικείμενο της σύμβασης· επισημαίνει 
το τεράστιο δυναμικό των δημόσιων 
αναθέσεων συμβάσεων για την 
εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής 
"ΕΕ 2020"· προβάλλει εν προκειμένω το 
παράδειγμα της προώθησης των 
γυναικών και της στήριξης του δίκαιου 
εμπορίου·
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Or. de

Τροπολογία 129
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμβολή των δημοσίων 
συμβάσεων στην περαιτέρω 
προσβασιμότητα  για τα άτομα με 
αναπηρίες και τη μείωση του 
κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς, τα κριτήρια προσβασιμότητας 
για τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να 
αποτελούν τμήμα των κριτηρίων επιλογής 
και εκτέλεσης στο πλαίσιο των 
διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις· 
τούτο πρέπει να ισχύει για αγαθά, 
υπηρεσίες και δημόσια έργα που 
αγοράζονται από τις κυβερνήσεις καθώς 
και για τις δημόσιες εγκαταστάσεις· 
τούτο θα έπρεπε επίσης να εφαρμόζεται 
στις υπηρεσίες που παρέχονται με τη 
χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που οι διαδικασίες των 
συμβάσεων αναφέρονται στη χρήση 
ευρωπαϊκών πόρων όπως των 
διαρθρωτικών πόρων και των πόρων για 
την έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 130
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι σε σχέση με τις υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας, οι αναθέτουσες αρχές 
θα έπρεπε να αναθέτουν συγκεκριμένες 
συμβάσεις σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που ειδικεύονται στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 131
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι οι ισχύουσες διατάξεις σε 
σχέση με την υπεργολαβία θα έπρεπε να 
ενισχυθούν δεδομένου ότι η χρήση 
πολλαπλών επιπέδων υπεργολαβίας 
ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα σε 
σχέση με την τήρηση των συλλογικών 
συμβάσεων, των συνθηκών εργασίας και 
των κανόνων για την υγεία και την 
ασφάλεια· προτείνει ως εκ τούτου να 
ενημερώνονται οι δημόσιες αρχές εν 
λεπτομερεία σε σχέση με τη χρήση της 
υπεργολαβίας πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης και να καθορισθεί μία αλυσίδα 
ευθύνης που θα καθιστά υπεύθυνους τους 
συμβαλλόμενους για κάθε παράλειψη των 
υπεργολάβων σε σχέση με τις ρυθμίσεις 
και τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς 
και ποιοτικούς στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 132
Sabine Verheyen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει εκ 
νέου τα ενδεδειγμένα κατώτατα όρια στον 
τομέα της ανάθεσης συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και 
να τα αυξήσει κατά περίπτωση· προτείνει 
στην Επιτροπή να εξετάσει ταυτόχρονα 
σε ποιο βαθμό μπορεί να θεσπιστεί ένα 
σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το 
ΑΕγχΠ των κρατών μελών κατά τον 
υπολογισμό των κατώτατων ορίων, ώστε 
να μπορεί να υπολογιστεί για κάθε κράτος 
μέλος ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, 
για να αποφευχθούν έτσι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού από την επιβολή ενός 
ενιαίου πανενωσιακού κατώτατου ορίου·

Or. de

Τροπολογία 133
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει 
σύνεση σε σχέση με την προώθηση των 
εταιρικών σχέσεων δημοσίου–ιδιωτικού 
τομέα και να λάβει σοβαρά υπόψη τα 
πολυάριθμα κακά παραδείγματα και 
ζητεί την εκφώνηση ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τις εταιρικές αυτές σχέσεις 
που θα προστατεύει αποτελεσματικά τις 
δημόσιες αρχές και θα εξασφαλίζει την 
ισότιμη κατανομή κόστους, κινδύνου και 
οφέλους·

Or. fr
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Τροπολογία 134
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει 
τους κανόνες σε σχέση με την απόσπαση 
των εργαζομένων στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων που εφαρμόζεται 
αδιαφόρως στους εργολάβους και 
υπεργολάβους με σεβασμό της αρχής της 
ίδιας αμοιβής για την ίδια εργασία που 
εκτελείται στον ίδιο χώρο·

Or. fr

Τροπολογία 135
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι οι οδηγίες είναι 
υπερβολικά αναλυτικές και έγιναν 
προοδευτικά πιο τεχνικές και πολύπλοκες, 
ενώ ταυτόχρονα ο νομικός κίνδυνος της μη 
συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες 
αυξήθηκε σημαντικά, τόσο για τις 
αναθέτουσες αρχές όσο και για τους 
προμηθευτές· υπογραμμίζει ότι ο φόβος 
της πρόκλησης οδηγεί σε μια προσέγγιση 
αποφυγής του κινδύνου η οποία 
αναχαιτίζει την καινοτομία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καταλήγοντας πάρα πολύ συχνά 
στην επιλογή της χαμηλότερης τιμής αντί 
του συμφερότερου αποτελέσματος·

13. υπογραμμίζει ότι οι οδηγίες είναι
συχνά υπερβολικά αναλυτικές και όλο και
πιο τεχνικές και πολύπλοκες, ενώ 
ταυτόχρονα ο νομικός κίνδυνος της μη 
συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες 
αυξήθηκε σημαντικά, τόσο για τις 
αναθέτουσες αρχές όσο και για τους 
προμηθευτές· υπογραμμίζει ότι ο φόβος 
της πρόκλησης οδηγεί σε μια προσέγγιση 
αποφυγής του κινδύνου η οποία 
αναχαιτίζει την καινοτομία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καταλήγοντας πάρα πολύ συχνά 
στην επιλογή της χαμηλότερης τιμής αντί 
του συμφερότερου αποτελέσματος·

Or. en
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Τροπολογία 136
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να αφαιρέσει ή 
να καταστήσει σαφώς πιο ελαστική τη 
σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
προκειμένου να επιτρέπονται 
περισσότερο αποτελεσματικές επιλογές 
στο πλαίσιο των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών συμβάσεων, γεγονός 
που θα προσδώσει  μεγαλύτερη διαφάνεια 
στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 137
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να αφαιρέσει ή 
να καταστήσει σαφώς πιο ελαστική τη 
σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
προκειμένου να επιτρέπονται 
περισσότερο αποτελεσματικές επιλογές 
στο πλαίσιο των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών συμβάσεων, γεγονός 
που θα προσδώσει  μεγαλύτερη διαφάνεια 
στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 138
Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να μειώσει την 
πολυπλοκότητα βραχύνοντας τον 
υποχρεωτικό χρόνο για την ηλεκτρονική 
ανάρτηση των συμβάσεων κατά 5 έως 10 
ημέρες και θεωρεί ότι τούτο δεν επιδρά 
αρνητικά στον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 139
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας 
να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι όροι –
ιδιαίτερα εκείνοι που καλύπτουν τις 
συνθήκες εργασίας και τις απαιτήσεις σε 
σχέση με την ποιότητα και το περιβάλλον 
– που πρέπει να τηρούν οι εργολάβοι θα 
τηρούνται επίσης και από τους 
υπεργολάβους· θεωρεί επιπλέον ότι πρέπει 
να θεσπισθεί αλυσίδα ευθύνης στο 
πλαίσιο της οποίας οι εργολάβοι θα είναι 
υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε 
παραβίαση εκ μέρους των υπεργολάβων, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τις συνθήκες 
εργασίας, με βάση την αρχή της κοινής 
και διαφορετικής ευθύνης μεταξύ των 
εργολάβων και υπεργολάβων·

Or. en

Τροπολογία 140
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη 
στις γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης·

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών  όπου τούτο είναι δυνατόν 
χωρίς να υποσκάπτονται οι γενικές αρχές 
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και 
της μη διάκρισης ή οι υποχρεώσεις της 
ΕΕ στο πλαίσιο της πολυμερούς 
συμφωνίας για τις κυβερνητικές 
συμβάσεις (GPA)·

Or. en

Τροπολογία 141
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης·

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης· θεωρεί 
ότι η απλοποίηση των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις θα καταστήσει 
δυνατή τη μείωση του κινδύνου λάθους 
και τη μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες 
των μικρών αναθετουσών αρχών·

Or. lt

Τροπολογία 142
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης·

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης· θεωρεί 
ότι η απλοποίηση των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις θα καταστήσει 
δυνατή τη μείωση του κινδύνου λάθους 
και τη μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες 
των μικρών αναθετουσών αρχών·

Or. lt

Τροπολογία 143
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης·

14. συνηγορεί υπέρ σαφών, απλών και 
ευέλικτων κανόνων με μείωση του 
επιπέδου των λεπτομερειών και 
μεγαλύτερη στήριξη στις γενικές αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
μη διάκρισης·

Or. lt

Τροπολογία 144
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
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γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης·

γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης· λόγω 
του μικρού αριθμού αλλοδαπών 
ενδιαφερομένων για τοπικά έργα και του 
αριθμού των αναθέσεων με όντως 
πανευρωπαϊκή εμβέλεια και τοπικό 
ενδιαφέρον, θεωρεί ότι μια σημαντική 
αύξηση των κατώτατων ορίων θα 
συμβάλει ουσιαστικά στην απλοποίηση 
των διοικητικών διαδικασιών·  

Or. de

Τροπολογία 145
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων με μείωση του επιπέδου των 
λεπτομερειών και μεγαλύτερη στήριξη στις 
γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης·

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών 
κανόνων, κατά την αναθεώρηση του 
ευρωπαϊκού δικαίου συμβάσεων, με 
μείωση του επιπέδου των λεπτομερειών, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει οι διαδικασίες 
ανάθεσης να γίνουν απλούστερες, πιο 
ευέλικτες, πιο οικονομικές καθώς και πιο 
φιλικές στο μέσο πολίτη και στον 
επενδυτή και παράλληλα να υπάρχει 
μεγαλύτερη στήριξη στις γενικές αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
μη διάκρισης·

Or. de

Τροπολογία 146
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει  
ποιες συνέπειες θα είχε τυχόν αύξηση των 
κατώτατων ορίων ενόψει της Συμφωνίας 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ)·

Or. de

Τροπολογία 147
Tiziano Motti, Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι οι περιορισμοί που 
επιβάλλονται στους συμβαλλόμενους δεν 
αιτιολογούνται πλέον σε τομείς όπου δεν 
υφίστανται πλέον ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα, που είναι πλήρως ανοικτοί 
στον ανταγωνισμό και η πρόσβαση στους 
οποίους δεν είναι πλέον περιορισμένη· 
καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας περί επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας και να την προσαρμόσει στα 
μεταβαλλόμενα πλαίσια ρύθμισης και 
ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 148
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πιστεύει ότι, στη διαδικασία 
ανάπτυξης σαφέστερων και απλούστερων 
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διατάξεων πρέπει να συμμετέχουν οι 
δημόσιες αρχές καθώς και οι ομάδες των 
ενδιαφερομένων, για να αποφεύγονται 
πιθανές ασυνέπειες στη μεταφορά των 
διατάξεων·

Or. de

Τροπολογία 149
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των 
οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκε από την ΓΔ 
Εσωτερικής Αγοράς δείχνει ότι μόνο 
1,5% των διαγωνισμών κατακυρώθηκαν 
σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
άλλο κράτος μέλος· συμπεραίνει ότι 
υφίσταται έλλειψη ενδιαφέροντος, για 
διάφορους λόγους μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εταιρειών για συμμετοχή σε 
διασυνοριακούς διαγωνισμούς ενώ 
ταυτόχρονα μία ευρωπαϊκή διαδικασία 
δημοσίων συμβάσεων απαιτεί πολύ χρόνο 
για τις δημόσιες αρχές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει σχετικά το 
ενδεχόμενο αύξησης του ορίου για τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 150
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ουσιαστικής αύξησης των 
νομισματικών ορίων της κύριας οδηγίας 
περί συμβάσεων δημοσίου τομέα 
(2004/18/ΕΚ) πέρα από το οποίο θα 
εφαρμόζονται πλήρως οι απαιτήσεις· 
θεωρεί ότι η ευθυγράμμιση των ορίων 
αυτών με τα ήδη εναρμονισμένα όρια των 
οδηγιών περί συμβάσεων κοινής 
ωφελείας (2004/17/ΕΚ) και αμυντικών 
συμβάσεων (2009/81/ΕΚ) θα παράσχει το 
υψηλότερο δυνατόν επίπεδο 
απλούστευσης και σαφήνειας τόσο για τις 
αναθέτουσες αρχές όσο και για τους 
προμηθευτές·

Or. en

Τροπολογία 151
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί να χρησιμοποιούνται 
περισσότερο ανοικτές και χωρίς 
διακρίσεις προδιαγραφές στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων για λόγους 
απλούστευσης και καινοτομίας, ιδιαίτερα 
στους τομείς της προσβασιμότητας, των 
ηλεκτρονικών τεχνολογιών και του 
περιβάλλοντος και ζητεί ως εκ τούτου την 
επέκτασης της τυποποίησης στις 
υπηρεσίες που παρέχονται στον δημόσιο 
τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 152
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. τονίζει ότι η τεχνικού χαρακτήρα 
προδιαγραφές των δημοσίων συμβάσεων 
πρέπει να αναπτυχθούν ανεξάρτητα, να 
αναγνωρίζονται διεθνώς, να μην 
αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια 
αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 153
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνηγορεί υπέρ του να επιτραπεί ως 
τυπική διαδικασία η σύμβαση με 
διαπραγμάτευση για την οποία έχει 
προηγηθεί προκήρυξη· υιοθετεί την άποψη 
ότι θα πρέπει να καθιερωθούν περαιτέρω 
εχέγγυα κατά της κατάχρησης με τη μορφή 
απαιτήσεων γραπτής τεκμηρίωσης· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις 
οδηγίες πιο ευέλικτες διατάξεις για 
συμφωνίες πλαίσιο·

15. υιοθετεί την άποψη ότι θα πρέπει να 
καθιερωθούν περαιτέρω εχέγγυα κατά της 
κατάχρησης στο πλαίσιο της διαδικασίας
με διαπραγμάτευση με τη μορφή 
απαιτήσεων γραπτής τεκμηρίωσης και 
προηγούμενης προκήρυξης·

Or. en

Τροπολογία 154
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνηγορεί υπέρ του να επιτραπεί ως 
τυπική διαδικασία η σύμβαση με 
διαπραγμάτευση για την οποία έχει 
προηγηθεί προκήρυξη· υιοθετεί την 
άποψη ότι θα πρέπει να καθιερωθούν
περαιτέρω εχέγγυα κατά της κατάχρησης 
με τη μορφή απαιτήσεων γραπτής 
τεκμηρίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στις οδηγίες πιο ευέλικτες 
διατάξεις για συμφωνίες πλαίσιο·

15. συνηγορεί υπέρ του να αξιολογηθεί 
εάν η διαδικασία με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη δημοσίευση σε επίπεδο ΕΕ 
θα έπρεπε να επιτρέπεται πέραν αυτών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
οδηγίες· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χαρακτηρίζεται υπό την 
παρούσα μορφή της από ελάχιστη 
διαφάνεια σε σχέση με το σύνολο των 
διαδικασιών συμβάσεων και ως εκ 
τούτου θεωρεί ότι η οποιαδήποτε 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα
έπρεπε να προβλέπει περαιτέρω εχέγγυα 
κατά της κατάχρησης, όπως επί 
παραδείγματι μία υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής να θεσπίζει 
τουλάχιστον κάποιες ελάχιστες συνθήκες 
σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας 
για τον οποιονδήποτε ανάδοχο όπως 
συμβαίνει επίσης στις υγιείς ιδιωτικές 
συμβάσεις και να καθορίσει απαιτήσεις
γραπτής τεκμηρίωσης·

Or. en

Τροπολογία 155
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνηγορεί υπέρ του να επιτραπεί ως 
τυπική διαδικασία η σύμβαση με 
διαπραγμάτευση για την οποία έχει 
προηγηθεί προκήρυξη· υιοθετεί την άποψη 
ότι θα πρέπει να καθιερωθούν περαιτέρω 
εχέγγυα κατά της κατάχρησης με τη μορφή 
απαιτήσεων γραπτής τεκμηρίωσης· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις 
οδηγίες πιο ευέλικτες διατάξεις για 

15. συνηγορεί υπέρ του να 
χρησιμοποιείται ευρύτερα η σύμβαση με 
διαπραγμάτευση για την οποία έχει 
προηγηθεί προκήρυξη, ώστε να μπορούν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί 
φορείς να επικοινωνούν καλύτερα και η 
προσφορά και ζήτηση να συντονίζονται 
αποτελεσματικότερα· πιστεύει ότι η 
νομοθεσία πρέπει να εμπεριέχει επαρκείς 
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συμφωνίες πλαίσιο· εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των προσφερόντων· υιοθετεί 
την άποψη ότι θα πρέπει να καθιερωθούν 
περαιτέρω εχέγγυα κατά της κατάχρησης 
με τη μορφή απαιτήσεων γραπτής 
τεκμηρίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στις οδηγίες πιο ευέλικτες 
διατάξεις για συμφωνίες πλαίσιο·

Or. nl

Τροπολογία 156
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την 
αξιολόγηση των προμηθευτών (ιδίως 
συμφωνίες πλαίσια, δυναμικά συστήματα 
αγοράς και χρήση των συστημάτων 
αξιολόγησης από τις επιχειρήσεις κοινής 
ωφελείας), εις τρόπον ώστε οι 
οποιεσδήποτε νέες προσεγγίσεις σε σχέση 
με την αξιολόγηση να μειώνουν το κόστος 
και το χρονοδιάγραμμα, να είναι 
ελκυστικές τόσο για τις αναθέτουσες 
αρχές όσο και τους οικονομικούς 
παράγοντες και να οδηγήσουν στα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 157
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι εμμένει στη 
συστηματική αποδοχή εναλλακτικών 
προσφορών (ή παραλλαγών), καθώς είναι 
καίριας σημασίας για την προώθηση και τη 
διάδοση καινοτόμων λύσεων· τονίζει ότι οι 
προδιαγραφές που αφορούν την απόδοση, 
καθώς και οι λειτουργικές απαιτήσεις και η 
ρητή αποδοχή παραλλαγών παρέχουν 
στους προσφέροντες τη δυνατότητα να 
προτείνουν καινοτόμες λύσεις·

16. επαναλαμβάνει ότι εμμένει στη 
συστηματική αποδοχή εναλλακτικών 
προσφορών (ή παραλλαγών), καθώς είναι 
καίριας σημασίας για την προώθηση και τη 
διάδοση καινοτόμων λύσεων· τονίζει ότι οι 
προδιαγραφές που αφορούν την απόδοση, 
καθώς και οι λειτουργικές απαιτήσεις και η 
ρητή αποδοχή παραλλαγών παρέχουν 
στους προσφέροντες τη δυνατότητα να 
προτείνουν καινοτόμες λύσεις, ιδίως 
στους ιδιαίτερα καινοτόμους τομείς όπως 
η ΤΠΕ·

Or. fr

Τροπολογία 158
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί εξάλλου να διερευνηθούν όλες 
οι νομοθετικές και μη νομοθετικές 
επιλογές προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη συμμετοχή των δημοσίων 
συμβάσεων στην προώθηση της 
καινοτομίας στην Ευρώπη, επί 
παραδείγματι με την καθιέρωση μιας 
νέας διαδικασίας κατακύρωσης που θα 
επιτρέπει καλύτερη απόδοση των 
επενδύσεων τις οποίες πραγματοποιούν οι 
καινοτόμες επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 159
Heide Rühle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
συμμετέχοντες δεν έχουν παρά μόνο 
περιορισμένες δυνατότητες διόρθωσης 
παραλείψεων στις προσφορές τους· καλεί 
για τον λόγο αυτόν την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες παραλείψεις είναι 
δυνατό να διορθωθούν από τους 
προσφέροντες και ποιες πρόσθετες 
προσαρμογές επιτρέπονται, καθώς και πώς 
θα διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ίση 
μεταχείριση·

17. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πάροχοι
δεν έχουν παρά μόνο περιορισμένες 
δυνατότητες διόρθωσης παραλείψεων στις 
προσφορές τους· καλεί για τον λόγο αυτόν 
την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες 
παραλείψεις είναι δυνατό να διορθωθούν 
από τους προσφέροντες και ποιες 
πρόσθετες προσαρμογές επιτρέπονται, 
καθώς και πώς θα διασφαλιστούν η 
διαφάνεια και η ίση μεταχείριση·

Or. de

Τροπολογία 160
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
επωφεληθούν από προηγούμενες 
εμπειρίες με έναν συμμετέχοντα βάσει 
επίσημης έκθεσης αξιολόγησης· συνιστά 
να θεσπιστεί χρονικό όριο για τους 
αποκλεισμούς που θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
επωφεληθούν από προηγούμενες 
εμπειρίες με έναν συμμετέχοντα βάσει 
επίσημης έκθεσης αξιολόγησης· συνιστά 
να θεσπιστεί χρονικό όριο για τους 
αποκλεισμούς που θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
επωφεληθούν από προηγούμενες εμπειρίες 
με έναν συμμετέχοντα βάσει επίσημης 
έκθεσης αξιολόγησης· συνιστά να 
θεσπιστεί χρονικό όριο για τους 
αποκλεισμούς που θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
επωφεληθούν από προηγούμενες εμπειρίες 
με έναν συμμετέχοντα με επίσημη έκθεση
αξιολόγησης και χρονικό όριο για τους 
αποκλεισμούς· τούτο θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·

Or. en

Τροπολογία 163
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
επωφεληθούν από προηγούμενες εμπειρίες 

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
επωφεληθούν από προηγούμενες εμπειρίες 



PE469.956v01-00 92/116 AM\874213EL.doc

EL

με έναν συμμετέχοντα βάσει επίσημης 
έκθεσης αξιολόγησης· συνιστά να 
θεσπιστεί χρονικό όριο για τους 
αποκλεισμούς που θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·

με έναν συμμετέχοντα βάσει επίσημης 
έκθεσης αξιολόγησης· συνιστά να 
θεσπιστεί χρονικό όριο για τους 
αποκλεισμούς που θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·
επισημαίνει την ανάγκη νομικής 
διευκρίνισης στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ αναφέροντας ότι ένας 
ανάδοχος που επέδειξε κακή 
συμπεριφορά σε προηγούμενη δημόσια 
σύμβαση θα μπορεί να ανακτήσει την 
αξιοπιστία του αφού αποδείξει 
ουσιαστικά ότι υπέβαλε τον εαυτό του σε 
διαδικασία επανόρθωσης· η διευκρίνιση 
αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τους 
μηχανισμούς κατά της διαφθοράς 
θέτοντας κίνητρα για την επίσπευση της 
υπερκέρασης πρακτικών διαφθοράς και 
θα καταργούσε σοβαρές νομικές 
αβεβαιότητες·

Or. en

Τροπολογία 164
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, 
την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσεων για τις συμβάσεις· τονίζει τη 
σημασία της προώθησης του 
επαγγελματισμού εκ μέρους τόσο των 
αναθετουσών αρχών όσο και των 
παραγόντων της αγοράς· συνιστά να 
συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας εντός 
των υφισταμένων εθνικών πλαισίων·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Πράσινη Βίβλος δεν αναφέρεται στις 
ανεπάρκειες, την έλλειψη 
εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων για τις 
συμβάσεις· τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση του επαγγελματισμού  και η 
διασφάλιση της αντικειμενικότητας εκ 
μέρους τόσο των αναθετουσών αρχών 
όσο και των παραγόντων της αγοράς·
συνιστά να συσταθεί δίκτυο κέντρων 
αριστείας εντός των υφισταμένων εθνικών 
πλαισίων

Or. hu
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Τροπολογία 165
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, 
την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσεων για τις συμβάσεις· τονίζει τη 
σημασία της προώθησης του 
επαγγελματισμού εκ μέρους τόσο των 
αναθετουσών αρχών όσο και των 
παραγόντων της αγοράς· συνιστά να 
συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας εντός 
των υφισταμένων εθνικών πλαισίων·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Πράσινη Βίβλος δεν αναφέρεται στις 
ανεπάρκειες, την έλλειψη 
εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων για τις 
συμβάσεις· τονίζει τη σημασία της 
προώθησης του επαγγελματισμού εκ 
μέρους τόσο των αναθετουσών αρχών όσο 
και των παραγόντων της αγοράς· συνιστά 
να συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας 
εντός των υφισταμένων εθνικών πλαισίων
προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει 
επίσης οργανισμούς κάλυψης σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου 
να αναλαμβάνουν κοινή ευθύνη 
καθιστώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες  
και προκειμένου να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
μελών της σε όλη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 166
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, 
την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσεων για τις συμβάσεις· τονίζει τη 
σημασία της προώθησης του 

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, 
την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσεων για τις συμβάσεις· τονίζει τη 
σημασία της προώθησης του 
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επαγγελματισμού εκ μέρους τόσο των 
αναθετουσών αρχών όσο και των 
παραγόντων της αγοράς· συνιστά να 
συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας εντός 
των υφισταμένων εθνικών πλαισίων·

επαγγελματισμού εκ μέρους τόσο των 
αναθετουσών αρχών όσο και των 
παραγόντων της αγοράς, ιδίως 
στηρίζοντας την ανάπτυξη 
προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων 
είναι οι αποδέκτες· συνιστά να συσταθεί 
δίκτυο κέντρων αριστείας εντός των 
υφισταμένων εθνικών πλαισίων·

Or. fr

Τροπολογία 167
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, 
την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσεων για τις συμβάσεις· τονίζει τη 
σημασία της προώθησης του 
επαγγελματισμού εκ μέρους τόσο των 
αναθετουσών αρχών όσο και των 
παραγόντων της αγοράς· συνιστά να 
συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας εντός 
των υφισταμένων εθνικών πλαισίων·

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, 
την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και 
γνώσεων για τις συμβάσεις καθώς και 
στην ανεπάρκεια των στρατηγικών 
δημόσιων συμβάσεων· τονίζει τη σημασία 
της προώθησης του επαγγελματισμού εκ 
μέρους τόσο των αναθετουσών αρχών όσο 
και των παραγόντων της αγοράς· συνιστά 
να συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας 
εντός των υφισταμένων εθνικών πλαισίων·

Or. fi

Τροπολογία 168
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 – περίπτωση 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ζητεί την αύξηση της οριακής τιμής για 
υπηρεσίες και προμήθειες·
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Or. en

Τροπολογία 169
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 – περίπτωση 2 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ζητεί την επέκταση των δυνατοτήτων 
των τμημάτων ανάθεσης να εξετάζουν 
την αγορά σε βάθος κατά τη φάση που 
προηγείται του διαγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 170
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει τη σημασία των σαφών και 
εύληπτων εγχειριδίων τόσο για τους 
αναθέτοντες όσο και για τους 
προσφέροντες· επικρίνει το γεγονός ότι τα 
έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2005 και 
το 2010 με τίτλους «Αγοράστε 
οικολογικά! Ένα εγχειρίδιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά 
θέματα» και «Κοινωνικές αγορές -  
Οδηγός για τη συνεκτίμηση κοινωνικών 
πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις» δεν 
είναι εύχρηστα από αυτή την άποψη·     

Or. de

Τροπολογία 171
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μία εύκολα προσβάσιμη 
ιστοσελίδα που θα περιέχει μία 
ενημερωμένη επισκόπηση όλων των 
ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων και 
θα παρέχει συνοπτική περιγραφή του 
κάθε διαγωνισμού σε εύκολα κατανοητή 
γλώσσα· συνιστά η ιστοσελίδα αυτή να 
προσφέρει μία υπηρεσία προειδοποίησης 
για τους συνδρομητές μόλις δημοσιεύεται 
ένας νέος διαγωνισμός σε ένα επιλεγμένο 
πεδίο ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 172
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να 
αναδιατυπώσει τους όρους των 
συμβάσεων που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 19 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ υπό το 
πρίσμα των δυσχερειών ερμηνείας του 
όρου «προστατευόμενο εργαστήριο» και 
του ορίου του 50% των αναπήρων 
εργαζομένων, εμπνεόμενοι ενδεχομένως 
από τις ορθές πρακτικές σε ορισμένα 
κράτη μέλη όπως το ιταλικό μοντέλο 
κοινωνικών συνεταιρισμών τύπου Β·

Or. fr

Τροπολογία 173
Barbara Weiler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. διαπιστώνει ότι μόνο το 1,4% των 
συμβάσεων ανατέθηκαν σε επιχειρήσεις 
άλλης χώρας· τονίζει ότι η εμφύσηση 
επαγγελματισμού και η καλύτερη 
κατάρτιση των αναθετών και των 
προσφερόντων θα συνέβαλε στην 
ενίσχυση του πανενωσιακού 
ανταγωνισμού και στην πλήρη 
αξιοποίηση των προτερημάτων μίας 
εσωτερικής αγοράς αναθέσεων· 

Or. de

Τροπολογία 174
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών, η διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και η πραγματοποίηση 
διαβουλεύσεων θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

Or. lt

Τροπολογία 175
Juozas Imbrasas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών, η διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και η πραγματοποίηση 
διαβουλεύσεων θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

Or. lt

Τροπολογία 176
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης· τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

20. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ, που είναι η 
καθοδηγητική δύναμη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, πρέπει όπως και άλλες 
οικονομικές επιχειρήσεις να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις για τη 
διατήρηση της απασχόλησης, της 
καινοτομίας και της μεγέθυνσης· τονίζει 
ότι η απλούστευση των διαδικασιών και 
του διοικητικού τυπικού θα διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ και θα τους 
δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πιο 
δίκαιη και ισότιμη βάση·

Or. nl

Τροπολογία 177
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών, δημιουργώντας στρατηγικές 
φιλικές προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και εφαρμόζοντας τον 
κώδικα ορθών πρακτικών 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων αυτών στις δημόσιες 
συμβάσεις θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

Or. en

Τροπολογία 178
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και 
ισότιμη βάση·

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της 
απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· 
τονίζει ότι η απλούστευση των 
διαδικασιών και η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κώδικα βέλτιστων 
πρακτικών, κατά τρόπο που να 
διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις δημόσιες συμβάσεις, θα διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ και θα τους 
δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πιο 
δίκαιη και ισότιμη βάση

Or. fi
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Τροπολογία 180
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
δυσανάλογα υψηλές χρηματοοικονομικές 
εγγυήσεις, ασφάλεια και εγγυητικές 
επιστολές γεγονός που δημιουργεί 
πρόσθετα εμπόδια για τις ΜΜΕπ· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει ποια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση θα 
μπορούσε να υιοθετηθεί προκειμένου να 
βελτιωθεί η συμμετοχή των ΜΜΕπ στη 
διαδικασία δημοσίων συμβάσεων·

Or. hu

Τροπολογία 181
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να προβούν στη χρήση 
κοινής προμήθειας και συγκέντρωσης 
των συμβάσεων με σεβασμό των κανόνων 
ανταγωνισμού, γεγονός που θα τους 
επιτρέψει εξοικονομήσεις κλίμακας σε 
τομείς όπως η επιμελητεία και οι 
μεταφορές· ενθαρρύνει τις δημόσιες 
αρχές να επιδεικνύουν ελαστικότητα 
κατά την εξέταση των σύγχρονων αυτών 
και εθελοντικών μορφών ρυθμίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 182
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. πιστεύει ότι η εξασφάλιση 
απλοποιημένης και επί ίσοις όροις  
πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις για 
όλους τους οικονομικούς φορείς θα 
οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των 
χρημάτων των φορολογουμένων· 

Or. nl

Τροπολογία 183
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
δημοσίων συμβάσεων είναι πιο ανοικτή 
από τις αγορές των διεθνών εταίρων της 
ΕΕ, γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί 
ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις και 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβαση στις αγορές των τρίτων 
χωρών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την πολιτική δημοσίων συμβάσεων έναντι 
των τρίτων χωρών, ώστε να διασφαλίσει 
μια πιο ισόρροπη και αμοιβαία πρόσβαση 
στις δημόσιες συμβάσεις, τόσο της ΕΕ 
όσο και τις ξένες·

Or. lt
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Τροπολογία 184
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Επικροτεί το γεγονός ότι η 
μεγαλύτερη ελαστικότητα, νομική 
ασφάλεια και ανάπτυξη τεχνολογιών 
στους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων 
θα ανοίξουν νέους ορίζοντες και θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις νέες 
αγορές δημοσίων συμβάσεων· 
προειδοποιεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μην δημιουργήσουν κατά την 
έγκριση ελαστικών και φιλικών προς τον 
χρήστη μέσων τους οποιουσδήποτε νέους 
φραγμούς για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και να λάβουν κατά πρώτο λόγο υπόψη τα 
συμφέροντά τους·

Or. en

Τροπολογία 185
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
μία ειδική ιστοσελίδα για την εθελοντική 
διαφήμιση των συμβάσεων κάτω του 
ορίου ως ξεχωριστό τμήμα της 
ιστοσελίδας της Επιτροπής «Tenders 
Electronic Daily» (TED)· τονίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να προβεί σε ενέργειες 
για τη βελτίωση της γνώσης του κοινού 
σχετικά με την TED, την παρουσίαση, τα 
κριτήρια των συμβάσεων και την καλεί 
ιδιαίτερα να ενθαρρύνει τη 
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χρησιμοποίηση του νέου αυτού μέσου από 
τις αναθέτουσες αρχές και 
διαγωνιζόμενους μικρότερων 
διαστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 186
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
όλες τις δυνατότητες ενθάρρυνσης της 
συνένωσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών δομών 
προσωρινά ή μόνιμα προκειμένου να τους 
επιτραπεί να ανταποκρίνονται σε 
προκηρύξεις μη υποδιαιρούμενες σε 
τμήματα χωρίς να πρέπει να 
διαπραγματεύονται όπως οι υπεργολάβοι· 
θεωρεί ιδιαίτερα ότι πρέπει να 
προβλέπονται ενημερωτικές εκστρατείες 
και εκστρατείες νομικής και τεχνικής 
κατάρτισης, ενδεχομένως με τις 
βιοτεχνικές οργανώσεις και τις εθνικές ή 
περιφερειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. hu

Τροπολογία 187
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
όλες τις δυνατότητες ενθάρρυνσης της 
προσωρινής ή διαρκούς ομαδοποίησης 
των ΜΜε και μικρών επιχειρήσεων 
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προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν 
μέρος  σε διαγωνισμούς που δεν είναι 
διαχωρισμένοι σε μικρότερα τμήματα 
χωρίς να χρειάζεται να λειτουργούν ως 
υπεργολάβοι· θεωρεί ιδιαίτερα ότι θα 
έπρεπε να διοργανωθούν ενημερωτικές 
εκστρατείες και τεχνική κατάρτιση όπου 
κρίνεται σκόπιμο με μικρές επιχειρήσεις 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και 
οργανώσεις ΜΜΕπ·

Or. fr

Τροπολογία 188
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ γενικά δεν 
έχουν σημαντικό και ειδικευμένο 
διοικητικό δυναμικό και ότι είναι 
επομένως ουσιώδες να ελαχιστοποιηθεί ο 
διοικητικός φόρτος που τους επιβάλλεται·

Or. lt

Τροπολογία 189
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σχετικά την τρέχουσα πρακτική 
ανάθεσης υπεργολαβίας σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, συχνά σε δυσχερέστερες 
συνθήκες σε σχέση με εκείνες που 
κατακυρώνονται στον κύριο εργολάβο, 
τμήματος των συμβάσεων που δεν έχουν 
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διαχωριστεί και είναι πολύ μεγάλες για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου 
αυτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
ανάθεσης·

Or. en

Τροπολογία 190
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτείνει να επιτρέπονται, όπου είναι 
δυνατόν, οι υπεύθυνες δηλώσεις και να 
ζητούνται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
μόνο από τους προκριθέντες υποψηφίους ή 
τον επιτυχόντα στον διαγωνισμό· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την επιλογή ενός
«διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων», 
κατά προτίμηση υπό τη μορφή 
τυποποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος 
καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
ένα τέτοιου είδους διαβατήριο θα 
καθιστούσε φανερό ότι ένας φορέας 
διαθέτει τις απαιτούμενες δηλώσεις και 
δικαιολογητικά• θεωρεί ότι αυτό θα 
εξοικονομούσε σημαντικό χρόνο και 
χρήματα•

22. προτείνει να επιτρέπονται, όπου είναι 
δυνατόν, οι υπεύθυνες δηλώσεις και να 
ζητούνται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
μόνο από τους προκριθέντες υποψηφίους ή 
τον επιτυχόντα στον διαγωνισμό, 
αποφεύγοντας ενδεχόμενες 
καθυστερήσεις και στρεβλώσεις της 
αγοράς που προκαλούνται από 
λανθασμένες δηλώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την επιλογή ενός
«διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων», 
κατά προτίμηση υπό τη μορφή 
τυποποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος 
καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
ένα τέτοιου είδους διαβατήριο θα 
καθιστούσε φανερό ότι ένας φορέας 
διαθέτει τις απαιτούμενες δηλώσεις και 
δικαιολογητικά• θεωρεί ότι αυτό θα 
εξοικονομούσε σημαντικό χρόνο και 
χρήματα•

Or. fr

Τροπολογία 191
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτείνει να επιτρέπονται, όπου είναι 
δυνατόν, οι υπεύθυνες δηλώσεις και να 
ζητούνται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
μόνο από τους προκριθέντες υποψηφίους ή 
τον επιτυχόντα στον διαγωνισμό· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την επιλογή ενός
«διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων», 
κατά προτίμηση υπό τη μορφή 
τυποποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος 
καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
ένα τέτοιου είδους διαβατήριο θα 
καθιστούσε φανερό ότι ένας φορέας 
διαθέτει τις απαιτούμενες δηλώσεις και 
δικαιολογητικά· θεωρεί ότι αυτό θα 
εξοικονομούσε σημαντικό χρόνο και 
χρήματα·

22. προτείνει να επιτρέπονται, όπου είναι 
δυνατόν, οι υπεύθυνες δηλώσεις και να 
ζητούνται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
μόνο από τους προκριθέντες υποψηφίους ή 
τον επιτυχόντα στον διαγωνισμό· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την επιλογή ενός
«διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων»,
κατά προτίμηση υπό τη μορφή 
τυποποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος 
καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
ένα τέτοιου είδους διαβατήριο θα 
καθιστούσε φανερό ότι ένας φορέας 
διαθέτει τις απαιτούμενες δηλώσεις και 
δικαιολογητικά· θεωρεί ότι αυτό θα 
εξοικονομούσε σημαντικό χρόνο και 
χρήματα· υπογραμμίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πρότερης αξιολόγησης θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμο μέσον στην 
περίπτωση που διατηρηθεί απλό, φθηνό 
και εύκολα προσβάσιμο από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 192
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εξωτερική διάσταση των δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να 
αγνοεί τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την 
προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, 
ισότητας, σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των 
εργασιακών προδιαγραφών προστασίας 
του περιβάλλοντος και ενεργειακής 
απόδοσης στις τρίτες χώρες· πρόκειται 
για αρχές που δεν πρέπει να 
εγκαταλείπουμε όταν κινούμαστε έξω από 
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τα σύνορά μας· η οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των κανόνων περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να ενισχύουν τις αρχές 
αυτές τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά· 
πρέπει να γίνουν περισσότερα σε επίπεδο 
ΕΕ προκειμένου να βελτιωθούν οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές στις αλυσίδες προμηθειών 
και το θέμα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
ταυτόχρονα στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής· η Επιτροπή πρέπει να 
δεσμευθεί σοβαρά με τους βασικούς 
παράγοντες όπως οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις και οι ΜΚΟ για την ανάπτυξη 
εφικτών στρατηγικών και δομών·

Or. en

Τροπολογία 193
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εδάφιο 2 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι διαδικασίες επιβολής ποινών και 
αποκλεισμού υποψηφίων βάσει της 
παράλογα χαμηλής προσφοράς πρέπει να 
είναι λιγότερο πολύπλοκες, ιδίως 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την προστασία της 
απασχόλησης και τις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας· πρέπει να θεσπιστούν 
απαιτήσεις για τους υποψηφίους να 
παρέχουν πληροφορίες στην αναθέτουσα 
αρχή αντί να ζητεί η αρχή αυτή τις 
σχετικές πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 194
Rafał Trzaskowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι τα κριτήρια επιλογής 
για την οικονομική κατάσταση, όπως οι 
απαιτήσεις για τον κύκλο εργασιών μιας 
εταιρείας πρέπει να είναι ανάλογες με τον 
χαρακτήρα μιας δεδομένης σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 195
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι ιδίως η ηλεκτρονική 
ανάθεση ανοίγει νέες προοπτικές στον 
εκσυγχρονισμό της διοίκησης στον τομέα 
των δημόσιων συμβάσεων και 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και 
εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου για 
τους προσφέροντες και τις υπηρεσίες 
ανάθεσης·

Or. de

Τροπολογία 196
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επαναλαμβάνει το γεγονός ότι μία 
ηλεκτρονική σύμβαση κοστίζει λιγότερο, 
είναι ταχύτερη και χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις 



AM\874213EL.doc 109/116 PE469.956v01-00

EL

συμβατικές διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων· πιστεύει ωστόσο ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για 
βελτιώσεις και ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα σε σχέση με την πρόσβαση 
σε αξιόπιστες, συγκρίσιμες και 
αντικειμενικές πληροφορίες και 
στατιστικά στοιχεία· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παράσχουν την 
αναγκαία κατάρτιση σε όλους τους 
χρήστες των συμβάσεων δια της 
ηλεκτρονικής οδού, ιδιαίτερα τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου 
να υπάρχει καλύτερη κατανόηση και 
χρήση του μηχανισμού του συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 197
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να είναι σε θέση να επιβάλλουν ποινές 
όταν δεν επιτυγχάνονται στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στον διαγωνισμό, 
περιλαμβανομένης της περίπτωσης 
υπεργολαβίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να αντλούν περισσότερα 
οφέλη από τις δυνατότητες διάκρισης 
των δημόσιων συμβάσεων σε κατηγορίες, 
πράγμα που θα έδινε στις ΜΜΕ 
περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στις 
δημόσιες συμβάσεις, από ποιοτικής και 
από ποσοτικής πλευράς, και θα βελτίωνε 
το επίπεδο του ανταγωνισμού·

Or. lt

Τροπολογία 199
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος μετά την παράγραφος 22 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πέμπτο Καθήκον: : εξασφάλιση υγιών 
διαδικασιών και αποφυγή αθέμιτων 
πλεονεκτημάτων

Or. en

Τροπολογία 200
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του φαβοριτισμού 
αποτελεί στόχο των οδηγιών· 
υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις 
στον τομέα αυτό και μία περισσότερο 
περίπλοκη ευρωπαϊκή προσέγγιση φέρει 
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τον κίνδυνο να υποσκάψει τις 
προσπάθειες για σαφήνεια και 
απλούστευση των κανόνων 
δημιουργώντας επιπρόσθετη 
γραφειοκρατία· επισημαίνει ότι οι αρχές 
της διαφάνειας και του ανταγωνισμού 
είναι βασικής σημασίας για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί μία 
κοινή προσέγγιση σχετικά με τα μέτρα 
αυτοδιόρθωσης προκειμένου να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην αγορά 
και να εξασφαλίζεται η νομική 
βεβαιότητα για τους οικονομικούς 
παράγοντες και τις αναθέτουσες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 201
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. θεωρεί ότι στο βαθμό που οι 
δημόσιες συμβάσεις αφορούν δημόσιους 
πόρους, πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και να είναι ανοικτές στο 
δημόσιο έλεγχο· ζητεί από την Επιτροπή 
διευκρινίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα για 
τις τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές και 
να τους επιτρέπεται να ενημερώνουν τους 
πολίτες για τις συμβασιακές τους 
υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 202
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τα προβλήματα που συνδέονται με τις 
εξαιρετικά χαμηλές προσφορές και να 
προτείνει τις δέουσες λύσεις· συνιστά στις 
αναθέτουσες αρχές να προβλέπουν την 
έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση των 
άλλων διαγωνιζομένων σε περιπτώσεις 
αφύσικα χαμηλών προσφορών, 
προκειμένου να τους επιτρέπεται να 
αξιολογήσουν εάν υπάρχουν λόγοι 
κίνησης μιας διαδικασίας επανεξέτασης· 
ζητεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ της 
κοινής εξωτερικής εμπορικής πολιτικής 
της ΕΕ και των πρακτικών που ισχύουν 
στα κράτη μέλη δια των οποίων γίνονται 
αποδεκτές εξαιρετικά χαμηλές 
προσφορές·

Or. en

Τροπολογία 203
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος μετά την παράγραφος 22 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έκτο Καθήκον: επέκταση της χρήσης 
των συμβάσεων δια της ηλεκτρονικής 
οδού

Or. en

Τροπολογία 204
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής για την επέκταση της χρήσης 
των συμβάσεων δια της ηλεκτρονικής 
οδού· επισημαίνει ότι το σχετικό σχέδιο 
δράσης δεν πέτυχε τους στόχους του και 
ότι χρειάζεται περισσότερη πολιτική 
ηγεσία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 
– περιλαμβανομένης της ΕΕ –
προκειμένου να διατηρηθεί και να 
επισπευσθεί η μετάβαση στις 
ηλεκτρονικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 205
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ε. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή έχει να 
διαδραματίσει μοναδικό ρόλο στην 
προώθηση της τυποποίησης και της 
υποδομής, της ηλεκτρονικής υπογραφής 
και της χρονοσφράγισης όπου επί 
παραδείγματι χρειάζεται ένα κοινά 
αποδεκτό σχήμα για λόγους ασφάλειας· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει τις 
εν λόγω κοινές προδιαγραφές· τονίζει ότι 
οι ακριβές τεχνικές απαιτήσεις για την 
ταυτοποίηση των διαγωνιζομένων 
ενδέχεται να λειτουργήσουν ως φραγμοί 
για τους οικονομικούς παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 206
Heide Rühle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22στ. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διαδραστικότητα των 
διαφόρων συστημάτων και να 
αποφεύγεται η εξάρτηση από έναν 
προμηθευτή πρέπει να τηρούνται 
ανοικτές προδιαγραφές και η 
ουδετερότητα της τεχνολογίας· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πραγματική 
διαδραστικότητα μεταξύ των διαφόρων 
φορέων ηλεκτρονικών συμβάσεων που 
ήδη ισχύουν στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 207
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ζ. επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
νομοθετικές προτάσεις για την επέκταση 
και απλούστευση της χρήσης των 
συμβάσεων δια της ηλεκτρονικής οδού 
πρέπει να ενσωματωθούν στην 
αναθεώρηση των κυρίων οδηγιών περί 
δημοσίων συμβάσεων και να 
ευθυγραμμισθούν με το πεδίο εφαρμογής 
και τους γενικούς κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων όπως οι υποχρεώσεις που 
συνδέονται με τα όρια·

Or. en

Τροπολογία 208
Heide Rühle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22η. υπογραμμίζει ότι οι συμβάσεις δια 
της ηλεκτρονικής οδού μπορούν να 
οδηγήσουν στην απλούστευση της όλης 
διαδικασίας περί συμβάσεων και να 
φέρουν αποτελεσματικότητα που θα 
οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση 
χρόνου και χρήματος τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες 
διοικήσεις και να αυξήσουν τη διαφάνεια 
και την προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 209
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22θ. επισημαίνει ότι η νομοθεσία δεν 
είναι το μόνο μέσον για την προώθηση 
των αλλαγών· ζητεί ως εκ τούτου από την 
Επιτροπή να διερευνήσει νέους τρόπους 
ανταλλαγής εμπειριών, μοιράσματος των 
βελτίστων πρακτικών και μεταφοράς 
γνώσεων δια μέσου των συνόρων μεταξύ 
των τοπικών και περιφερειακών 
παραγόντων· τονίζει ότι υπάρχει έντονη 
ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης 
ικανοτήτων και κατανόησης του 
προσωπικού που ασχολείται με τις 
συμβάσεις δια της ηλεκτρονικής οδού και 
πρέπει επίσης να βοηθηθούν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την 
απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω 
εθνικών και/ή ενωσιακών κινήτρων 
προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι 
πόροι μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων·
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Τροπολογία 210
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ι. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για το σχέδιο δράσης 2011-
2015 σχετικά με την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση προκειμένου να 
αναπτυχθεί ο φορέας ηλεκτρονικής 
πρακτικής της ΕΕ σε ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο για την ανταλλαγή εμπειριών και 
πληροφοριών για τα κράτη μέλη και τους 
χρήστες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και συνηγορεί θερμά υπέρ 
της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής 
στους τοπικούς και περιφερειακούς 
χρήστες· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
ΕΕ όπως η PEPPOL και e-CERTIS·

Or. en


