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Poprawka 1
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zmiany wprowadzone na 
mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do 
usług publicznych, a zwłaszcza Protokół 
nr 26 w sprawie usług świadczonych w 
interesie ogólnym, w którym wzywa się do 
zapewniania wysokiego poziomu jakości, 
bezpieczeństwa, dostępu i praw odbiorców 
oraz wyraźnie uznaje się prawo władz 
regionalnych i lokalnych do 
samorządności,

Or. en

Poprawka 2
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 3 Traktatu z Lizbony, 
w którym jest mowa m.in. o postępie 
społecznym, zwalczaniu wykluczenia 
społecznego i dyskryminacji, wspieraniu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej oraz równego statusu kobiety i 
mężczyzny jako celach Unii Europejskiej,

Or. de
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Poprawka 3
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych 
ratyfikowaną przez UE w dniu 23 grudnia 
2010 r.,

Or. en

Poprawka 4
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Porozumienie w sprawie 
zamówień publicznych WTO z dnia 15 
kwietnia 1994 r.,

Or. fr

Poprawka 5
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Odniesienie 1b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza jej art. 26 (Integracja osób 
niepełnosprawnych),

Or. en
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Poprawka 6
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Porozumienie w sprawie 
zamówień publicznych,

Or. en

Poprawka 7
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 
maja 2011 r. w sprawie równego dostępu 
do rynków sektora publicznego w UE i 
państwach trzecich,

Or. fr

Poprawka 8
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady 2010/48 w 
sprawie zawarcia przez Wspólnotę 
Europejską Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, która weszła w życie 
w dniu 22 stycznia 2011 r. i w której 
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dyrektywy dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych określa się jako 
akty wspólnotowe odnoszące się do spraw 
regulowanych konwencją,

Or. en

Poprawka 9
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
włączenia społecznego, a także osiągnięcia 
optymalnej wartości dla obywateli, 
przedsiębiorstw i podatników;

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz jakości 
pracy, spójności społecznej i włączenia 
społecznego, a także osiągnięcia 
optymalnej wartości dla obywateli, 
przedsiębiorstw i podatników;

Or. en

Poprawka 10
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
włączenia społecznego, a także osiągnięcia 

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz praw 
socjalnych pracowników i uwzględnienia 
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optymalnej wartości dla obywateli, 
przedsiębiorstw i podatników,

wynikających z tego konsekwencji dla 
państwa socjalnego, a także osiągnięcia 
optymalnej wartości dla obywateli, 
pracowników, przedsiębiorstw 
i podatników,

Or. de

Poprawka 11
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
włączenia społecznego, a także osiągnięcia 
optymalnej wartości dla obywateli, 
przedsiębiorstw i podatników;

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
włączenia społecznego, a także osiągnięcia 
optymalnej wartości dla obywateli, 
przedsiębiorstw i podatników; cele 
społeczne można połączyć z celami w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego 
w ramach zintegrowanego podejścia do 
stabilności zamówień publicznych,

Or. en

Poprawka 12
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień ma istotne 
znaczenie dla wsparcia jednolitego rynku, 
stymulowania konkurencji i innowacji,

A. mając na uwadze, że właściwie 
funkcjonujący rynek zamówień 
publicznych w UE jest najważniejszym 
czynnikiem wzrostu i fundamentem 
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propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
włączenia społecznego, a także osiągnięcia 
optymalnej wartości dla obywateli, 
przedsiębiorstw i podatników;

jednolitego rynku, a ponadto ma 
podstawowe znaczenie dla stymulowania 
konkurencji i innowacji oraz dla 
sprostania szybko pojawiającym się 
wyzwaniom w zakresie środowiska i
publicznej polityki społecznej, a także 
osiągnięcia jednocześnie optymalnej 
wartości dla obywateli, przedsiębiorstw 
i podatników;

Or. en

Poprawka 13
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że europejskie 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
w znacznym stopniu przyczyniły się do 
zwiększenia przejrzystości i równego 
traktowania, do zwalczania korupcji oraz 
do profesjonalizacji procesu udzielania 
zamówień,

Or. en

Poprawka 14
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. wskazuje na to, że dobre 
funkcjonowanie jednolitego rynku musi 
być powiązane z poszanowaniem praw 
pracowników oraz że władze publiczne 
muszą przyczynić się do osiągnięcia celów 
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dotyczących równości mężczyzn i kobiet i 
wysokiej jakości miejsc pracy świadczonej 
za odpowiednią pensję i w należytych 
warunkach;

Or. de

Poprawka 15
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zamówienia 
publiczne mogą umożliwić osiągnięcie 
celów strategii „UE 2020”, zwłaszcza 
dzięki promowaniu jakości zatrudnienia, 
płac i warunków pracy, wykorzystywaniu 
kompetencji oraz rozwijaniu badań i 
innowacji,

Or. fr

Poprawka 16
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ze względu na 
obecny kontekst gospodarczy bardziej niż 
kiedykolwiek podstawową sprawą jest 
zapewnienie optymalnej efektywności 
wydatków publicznych, z jednoczesnym 
możliwie największym ograniczeniem 
kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa, i że lepsze 
funkcjonowanie zamówień publicznych 



PE469.956v01-00 10/116 AM\874213PL.doc

PL

przyczyniłoby się do osiągnięcia obu tych 
celów,

Or. fr

Poprawka 17
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że dyrektywy 
dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych stały się zbyt szczegółowe i 
legalistyczne, przez co przyczyniły się do 
zwiększenia kosztów zewnętrznych, a także 
do braku zaufania w relacjach między 
organami udzielającymi zamówień 
publicznych a prywatnymi dostawcami, co 
w rezultacie doprowadziło do utrudnienia 
dialogu prowadzonego przez organy 
udzielające zamówień publicznych i 
przedstawicieli rynku,

Or. en

Poprawka 18
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią podstawowy instrument 
rynkowy, który odgrywa kluczową rolę w 
zwiększaniu poziomu stabilnego 
zatrudnienia i poprawy warunków pracy; 
wzywa do uznania przestrzegania norm 
społecznych i układów zbiorowych, 
wypłacania ustawowego minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę i honorarium w 
trakcie obowiązywania umowy oraz w 
ramach łańcucha dostaw za obowiązkowe 
kryteria udzielania zamówień 
publicznych, mające na celu wzmocnienie 
zasady równego wynagrodzenia za pracę o 
równej wartości wykonywaną w tym 
samym miejscu;

Or. en

Poprawka 19
Phil Prendergast

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. mając na uwadze, że wynikające z 
Traktatu zasady niedyskryminacji, 
równego traktowania, przejrzystości, 
wzajemnego uznawania i 
proporcjonalności mają zastosowanie 
również do procedur przetargowych, które 
nie spełniają minimalnych warunków 
pozwalających na zastosowanie dyrektyw 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 20
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że polityka zamówień 
publicznych powinna przede wszystkim 
zapewniać skuteczne wykorzystanie 
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środków przez państwa członkowskie i 
osiągnięcie optymalnych rezultatów pod 
względem zamówień publicznych poprzez 
stosowanie jasnych, przejrzystych i 
elastycznych procedur, a ponadto 
powinna umożliwiać europejskim 
przedsiębiorstwom konkurowanie na 
równych zasadach w całej Unii 
Europejskiej;

Or. lt

Poprawka 21
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią podstawowy instrument 
rynkowy, który odgrywa kluczową rolę w 
zwiększaniu poziomu stabilnego 
zatrudnienia i poprawy warunków pracy; 
wzywa do uznania przestrzegania norm 
społecznych i układów zbiorowych, 
wypłacania ustawowego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i honorarium w 
trakcie obowiązywania umowy oraz w 
ramach łańcucha dostaw za obowiązkowe 
kryteria udzielania zamówień 
publicznych, mające na celu wzmocnienie 
zasady równego wynagrodzenia za pracę o 
równej wartości wykonywaną w tym 
samym miejscu;

Or. en

Poprawka 22
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. ocenia, że zamówienia publiczne 
powinny być narzędziem wspierania 
badań, innowacji, polityki ochrony 
środowiska, jak również tworzenia 
stabilnych, wysokiej jakości miejsc pracy; 
w tym kontekście jest zdania, że 
poszanowanie norm socjalnych, układów 
zbiorowych i minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na wszystkich poziomach 
realizacji umowy, także w odniesieniu do 
łańcucha dostaw, powinno być 
obowiązkowym kryterium w ramach 
udzielania zamówień;

Or. fr

Poprawka 23
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. jest zdania, że europejski rynek nie 
może pozostać jednostronnie otwarty dla 
podmiotów gospodarczych z państw 
trzecich, i wzywa Komisję, aby rozważyła 
wdrożenie narzędzia umożliwiającego 
zapewnienie wzajemności względem 
państw, które nie zapewniają 
równoważnego dostępu europejskim 
podmiotom gospodarczym, także w 
sytuacji, gdy państwa te są 
sygnatariuszami Porozumienia w sprawie 
zamówień publicznych; przypomina, że w 
porozumieniu tym przewidziano specjalne 
i zróżnicowane traktowanie krajów 
rozwijających się;

Or. fr
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Poprawka 24
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się 
nadmiernie kompleksowe i zbyt 
szczegółowe, co prowadzi do kosztownych 
i uciążliwych procedur administracyjnych; 
zaleca ich uproszczenie w największym 
możliwym stopniu oraz dodanie wyjaśnień 
tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że 
zwiększone wykorzystanie technologii 
informacyjnych będzie ponadto odgrywało 
kluczową rolę w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się zbyt
skomplikowane i zbyt szczegółowe, co 
prowadzi do kosztownych i uciążliwych 
procedur administracyjnych; zaleca ich 
uproszczenie w największym możliwym 
stopniu oraz dodanie wyjaśnień tam, gdzie 
jest to konieczne; zauważa, że zwiększone 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
będzie ponadto odgrywało kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy rozpatrywać 
w kontekście reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.

Or. de

Poprawka 25
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się 
nadmiernie kompleksowe i zbyt 
szczegółowe, co prowadzi do kosztownych 
i uciążliwych procedur administracyjnych; 
zaleca ich uproszczenie w największym 
możliwym stopniu oraz dodanie wyjaśnień 
tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że 

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się zbyt 
skomplikowane i zbyt szczegółowe, co 
prowadzi do kosztownych i uciążliwych 
procedur administracyjnych, częstych 
przypadków niewłaściwej transpozycji 
przepisów do ustawodawstwa krajowego i 
tworzenia warunków sprzyjających 
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zwiększone wykorzystanie technologii 
informacyjnych będzie ponadto odgrywało 
kluczową rolę w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.

nieuczciwym praktykom handlowym; w 
związku z tym zaleca ich uproszczenie 
w największym możliwym stopniu oraz 
dodanie wyjaśnień tam, gdzie jest to 
konieczne; zauważa, że zwiększone 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
będzie ponadto odgrywało kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. lt

Poprawka 26
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się 
nadmiernie kompleksowe i zbyt 
szczegółowe, co prowadzi do kosztownych 
i uciążliwych procedur administracyjnych; 
zaleca ich uproszczenie w największym 
możliwym stopniu oraz dodanie wyjaśnień 
tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że 
zwiększone wykorzystanie technologii 
informacyjnych będzie ponadto odgrywało 
kluczową rolę w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się zbyt 
skomplikowane i zbyt szczegółowe, co 
prowadzi do kosztownych i uciążliwych 
procedur administracyjnych; zaleca ich 
uproszczenie w największym możliwym 
stopniu oraz dodanie wyjaśnień tam, gdzie
jest to konieczne; zauważa, że zwiększone 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
będzie ponadto odgrywało kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie dotyczące 
elektronicznych zamówień publicznych 
należy w związku z tym dostosować do 
reformy przepisów dotyczących zamówień 
publicznych; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę stworzenia znormalizowanego 
systemu podpisu elektronicznego;

Or. en
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Poprawka 27
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się 
nadmiernie kompleksowe i zbyt 
szczegółowe, co prowadzi do kosztownych 
i uciążliwych procedur administracyjnych; 
zaleca ich uproszczenie w największym 
możliwym stopniu oraz dodanie wyjaśnień 
tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że 
zwiększone wykorzystanie technologii 
informacyjnych będzie ponadto odgrywało 
kluczową rolę w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się zbyt 
skomplikowane i zbyt szczegółowe, co 
prowadzi do kosztownych i uciążliwych 
procedur administracyjnych, częstych 
przypadków niewłaściwej transpozycji 
przepisów do ustawodawstwa krajowego i 
tworzenia warunków sprzyjających 
nieuczciwym praktykom handlowym; w 
związku z tym zaleca ich uproszczenie 
w największym możliwym stopniu oraz 
dodanie wyjaśnień tam, gdzie jest to 
konieczne; zauważa, że zwiększone 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
będzie ponadto odgrywało kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. lt

Poprawka 28
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się 
nadmiernie kompleksowe i zbyt 
szczegółowe, co prowadzi do kosztownych 
i uciążliwych procedur 
administracyjnych; zaleca ich 

2. zwraca uwagę, że pomimo iż 
przeprowadzony w 2004 r. przegląd 
unijnych dyrektyw dotyczących procedur 
udzielania zamówień publicznych 
zasadniczo doprowadził do korzystnego 
dalszego rozwoju jednolitego rynku 
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uproszczenie w największym możliwym 
stopniu oraz dodanie wyjaśnień tam, gdzie 
jest to konieczne; zauważa, że zwiększone 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
będzie ponadto odgrywało kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.

zamówień publicznych, po kilku latach od 
transpozycji dyrektyw 2004/17 i 2004/18 
do prawa krajowego należy dokonać 
oceny tego, czy konieczne będzie 
zoptymalizowanie i doprecyzowanie tych 
dyrektyw w celu wyeliminowania braków, 
które uwydatniły się w praktyce; zauważa, 
że zwiększone wykorzystanie technologii 
informacyjnych będzie ponadto odgrywało 
kluczową rolę w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów, a 
jednocześnie trzeba będzie rozwiązać 
problem wciąż istniejących przeszkód dla 
bezproblemowego wykorzystywania 
procedur elektronicznych, a zwłaszcza 
utrzymującego się braku 
interoperacyjności; inicjatywy europejskie 
dotyczące elektronicznych zamówień 
publicznych należy dostosować do reformy 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 29
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych stały się 
nadmiernie kompleksowe i zbyt 
szczegółowe, co prowadzi do kosztownych 
i uciążliwych procedur administracyjnych; 
zaleca ich uproszczenie w największym 
możliwym stopniu oraz dodanie wyjaśnień 
tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że 
zwiększone wykorzystanie technologii 
informacyjnych będzie ponadto odgrywało 
kluczową rolę w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
inicjatywy europejskie należy w związku 
z tym dostosować do reformy przepisów 

2. podkreśla, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych są bardzo 
skomplikowane, co prowadzi do 
kosztownych i uciążliwych procedur 
administracyjnych dotyczących zgodności; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
znacznego uproszczenia i konsolidacji 
tych zasad oraz do dodania wyjaśnień tam, 
gdzie jest to konieczne; podkreśla 
ponadto, że zwiększone wykorzystanie 
TIK musi obecnie odgrywać kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych i kosztów oraz że 
różnorodne inicjatywy europejskie 
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dotyczących zamówień publicznych. dotyczące elektronicznych zamówień 
publicznych należy odpowiednio 
dostosować do reformy przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 30
Søren Bo Søndergaard

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

apeluje ponadto do Komisji o dokonanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
obowiązkowych zamówień publicznych 
m.in. w celu zmiany minimalnej 
wysokości progu, od którego zastosowanie 
ma obowiązek przeprowadzenia przetargu 
na udzielenie zamówienia publicznego;

Or. da

Poprawka 31
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że jedenaście państw 
członkowskich ratyfikowało Konwencję nr 
94 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne, i wzywa Komisję, aby zachęcała 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikacji tej konwencji w celu 
ograniczenia niepożądanych skutków 
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niedawnych wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości UE w tej dziedzinie oraz 
aby włączyła odniesienie do tej konwencji 
do przyszłego prawodawstwa w dziedzinie 
zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawka 32
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu 
dyrektyw; przypomina, że głównym celem 
zamówień publicznych jest zakup przez 
władze publiczne towarów, prac i usług 
w celu zaspokojenia potrzeb obywateli; 
zauważa, że musi istnieć bezpośrednia 
korzyść dla instytucji zamawiającej, aby 
procedura została uznana za zamówienie 
publiczne;

3. zwraca się o wyjaśnienie i wyraźne 
oddzielenie zakresów dyrektyw
2004/17/WE i 2004/18/WE; przypomina, 
że głównym celem zamówień publicznych 
jest zakup przez władze publiczne 
towarów, prac i usług w celu zaspokojenia 
potrzeb obywateli oraz że głównym celem 
unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych jest zapewnienie 
równego traktowania, niedyskryminacji, 
wzajemnego uznawania, 
proporcjonalności i przejrzystości poprzez 
zagwarantowanie podporządkowania 
zamówień publicznych regułom 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 33
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu 
dyrektyw; przypomina, że głównym celem 

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu 
dyrektyw; przypomina, że głównym celem 
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zamówień publicznych jest zakup przez 
władze publiczne towarów, prac i usług 
w celu zaspokojenia potrzeb obywateli; 
zauważa, że musi istnieć bezpośrednia 
korzyść dla instytucji zamawiającej, aby 
procedura została uznana za zamówienie 
publiczne;

zamówień publicznych jest zakup przez 
władze publiczne towarów, prac i usług 
w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich 
obywateli, a w szczególności obywateli 
niepełnosprawnych; zauważa, że musi 
istnieć bezpośrednia korzyść dla instytucji 
zamawiającej, aby procedura została 
uznana za zamówienie publiczne;

Or. en

Poprawka 34
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu 
dyrektyw; przypomina, że głównym celem 
zamówień publicznych jest zakup przez 
władze publiczne towarów, prac i usług 
w celu zaspokojenia potrzeb obywateli; 
zauważa, że musi istnieć bezpośrednia 
korzyść dla instytucji zamawiającej, aby 
procedura została uznana za zamówienie 
publiczne;

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu 
dyrektyw; przypomina, że głównym celem 
zamówień publicznych jest zakup przez 
władze publiczne towarów, prac i usług 
w celu zaspokojenia potrzeb obywateli
oraz zapewnienie skutecznego 
wykorzystania środków publicznych; 
zauważa, że musi istnieć bezpośrednia 
korzyść dla instytucji zamawiającej, aby 
procedura została uznana za zamówienie 
publiczne;

Or. lt

Poprawka 35
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do wyjaśnienia definicji 
zawartych w dyrektywach – na przykład 

4. wzywa do wyjaśnienia definicji 
zawartych w dyrektywach – na przykład 
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definicji „podmiotu prawa publicznego” –
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości;

definicji „podmiotu prawa publicznego” –
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości i bez ograniczania 
zakresu unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 36
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ponownie podkreśla znaczenie art. 14 
TFUE i Protokołu nr 26 TFUE w sprawie 
usługi świadczonej w interesie ogólnym, w 
których uznaje się szczególny charakter i 
znaczenie usług publicznych, a także 
potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu 
jakości, bezpieczeństwa, dostępu i praw 
odbiorców; uznaje ponadto szerokie 
prawo władz krajowych, regionalnych i 
lokalnych do podejmowania decyzji 
dotyczących sposobu ich świadczenia, 
zamawiania i organizowania, w tym 
współpracy wewnętrznej i publiczno-
publicznej, które nie podlegają przepisom 
dotyczącym zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 37
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że w przedmiotowej zielonej księdze nie 
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wykorzystano okazji do wyjaśnienia 
rozbieżnych poglądów w kwestii zamówień 
publicznych w odniesieniu do 
delegowania pracowników1; jest w 
związku z tym zdania, że UE powinna 
opracować ogólne przepisy prawne 
regulujące kwestię warunków pracy w 
trakcie realizacji zamówień, które miałyby 
zastosowanie zarówno do wykonawców, 
jak i podwykonawców;

Or. en

Poprawka 38
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zauważa, że 11 państw członkowskich 
UE ratyfikowało konwencję MOP nr C94 
dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne, i wzywa Komisję do zachęcania 
wszystkich państw członkowskich UE do 
ratyfikowania tej konwencji w celu 
uniknięcia niepożądanych skutków 
niedawnych rezultatów spraw sądowych 
prowadzonych przed ETS w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 39
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
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w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udział kapitału prywatnego; 
podkreśla, że wyjaśnienia te należy 
ujednolicić w dyrektywach dotyczących 
procedur udzielania zamówień 
publicznych;

w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udziału kapitału 
prywatnego, przekazanie kompetencji 
między organizacjami sektora publicznego 
jest kwestią wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich i 
nie podlega zamówieniom publicznym; 
podkreśla, że wyjaśnienia te należy 
ujednolicić w dyrektywach dotyczących 
procedur udzielania zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 40
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym, jeśli 
zadanie to zostało wykonane wyłącznie 
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wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udział kapitału 
prywatnego; podkreśla, że wyjaśnienia te 
należy ujednolicić w dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;

przez zainteresowane władze lokalne, 
tj. bez udziału osób prywatnych ani 
przedsiębiorstw, oraz jeśli przedmiotowa 
działalność jest wykonywana głównie dla 
zainteresowanych władz publicznych; 
wskazuje ponadto, że według Trybunału 
Sprawiedliwości taka współpraca musi 
być określona wyłącznie na podstawie 
założeń i wymogów odnoszących się do 
realizacji celów leżących w interesie 
publicznym oraz być zgodna z zasadą 
równego traktowania zainteresowanych 
osób, o której mowa w dyrektywie 92/50, 
aby żadne prywatne przedsiębiorstwo nie 
znalazło się w bardziej korzystnym 
położeniu niż jego konkurenci;

Or. en

Poprawka 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udział kapitału prywatnego; 
podkreśla, że wyjaśnienia te należy 
ujednolicić w dyrektywach dotyczących 
procedur udzielania zamówień 
publicznych;

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak m.in. spełnione 
są następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udziału kapitału 
prywatnego; podkreśla, że wyjaśnienia te 
należy ujednolicić w dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;
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Or. en

Poprawka 42
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udział kapitału prywatnego; 
podkreśla, że wyjaśnienia te należy 
ujednolicić w dyrektywach dotyczących 
procedur udzielania zamówień 
publicznych;

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udział kapitału prywatnego, 
oraz jeśli przedmiotowa działalność była 
zasadniczo wykonywana w imieniu 
zainteresowanych władz publicznych; 
podkreśla, że wyjaśnienia te należy 
ujednolicić w dyrektywach dotyczących 
procedur udzielania zamówień 
publicznych;

(W przedmiotowym sprawozdaniu 
wymienia się poszczególne kryteria, w 
odniesieniu do których Trybunał 
Sprawiedliwości zajął stanowisko, ale 
pominięto jedno z nich. Ta poprawka ma 
na celu uzupełnienie tego pominięcia).

Or. nl
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Poprawka 43
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udział kapitału prywatnego; 
podkreśla, że wyjaśnienia te należy
ujednolicić w dyrektywach dotyczących 
procedur udzielania zamówień 
publicznych;

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług 
publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz 
jeśli zadanie to zostało wykonane 
wyłącznie przez zainteresowane władze 
lokalne, tj. bez udziału kapitału 
prywatnego; podkreśla, że wyjaśnienia te 
należy ujednolicić w dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych, a także 
dopilnować, aby wyjaśnienia te nie 
utrudniały konkurencji i bardziej 
ogólnego funkcjonowania rynku 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 44
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 
2010 r. w sprawie ostatnich zmian 
w dziedzinie zamówień publicznych, 
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w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS oraz to, że współpraca 
publiczno-publiczna nie jest przedmiotem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych tak długo, jak spełnione są 
następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania 
usług publicznych powierzonego 
wszystkim zainteresowanym władzom 
lokalnym oraz jeśli zadanie to zostało 
wykonane wyłącznie przez zainteresowane 
władze lokalne, tj. bez udział kapitału 
prywatnego; podkreśla, że wyjaśnienia te 
należy ujednolicić w dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;

w której to rezolucji uwzględnione zostało 
orzecznictwo ETS; jest zdania, że w 
orzecznictwie ETS w zakresie współpracy 
publiczno-publicznej zapewniono
odpowiednio wysoki poziom pewności 
prawa, tak aby nie było konieczne 
uwzględnianie współpracy publiczno-
publicznej w nowelizacji prawa zamówień 
publicznych UE lub kodyfikowanie jej w 
inny sposób;

Or. de

Poprawka 45
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że istnieje różnica między 
„horyzontalną” współpracą w zakresie 
zamówień publicznych a bezpośrednim 
udzielaniem zamówień „wewnętrznym” 
operatorom, w odniesieniu do których 
zastosowanie mają inne kryteria, co 
określono w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości; zwraca się o 
wprowadzenie obowiązku wcześniejszego 
powiadamiania przez władze udzielające 
zamówień publicznych o przewidywanej 
współpracy publiczno-publicznej lub 
udzielaniu „wewnętrznego” zamówienia 
publicznego w celu zwiększenia 
przejrzystości;

Or. en
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Poprawka 46
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że jakikolwiek przegląd 
wspomnianych dyrektyw musi 
odzwierciedlać postanowienia Traktatu z 
Lizbony w odniesieniu do kwestii pełnego 
zatrudnienia, społecznej gospodarki 
rynkowej oraz zobowiązań związanych z 
jakością usług publicznych i swobodą 
władz publicznych i państw członkowskich 
w podejmowaniu decyzji dotyczących 
finansowania, organizowania i 
świadczenia usług publicznych; obejmuje 
to poszanowanie wyboru władz 
publicznych dotyczącego świadczenia tych 
usług „wewnętrznie” lub w ramach 
współpracy między gminami (publiczno-
publicznej), która również nie powinna 
wchodzić w zakres dyrektyw dotyczących 
udzielania zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 47
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. popiera nadanie normatywnego 
charakteru praktycznej opcji 
„wewnętrznych” przetargów dotyczących 
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym w oparciu o model 
zmienionego rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 dotyczącego usług publicznych 
w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego, zgodnie z 
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którym właściwe władze lokalne mogłyby 
podejmować decyzje dotyczące 
świadczenia usług samodzielnie lub 
udzielenia zamówienia publicznego na 
usługi podmiotowi o innej formie 
prawnej, nad którym właściwe lokalne 
władze sprawowałyby kontrolę w sposób 
podobny do tego, jak w przypadku ich 
wydziału wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 48
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 5c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa do ponownego zdefiniowania 
koncepcji „oferty najkorzystniejszej pod 
względem ekonomicznym”, aby 
uwzględnić krajowe i lokalne kryteria 
społeczne i kryteria jakości dotyczące 
usługi socjalnej świadczonej w interesie 
ogólnym jako obowiązkowe wymogi w 
umowach w dziedzinie zamówień 
publicznych, w tym w umowach o 
podwykonawstwo;

Or. en

Poprawka 49
Frank Engel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
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dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że należy zająć się tym 
w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie 
w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa;

dotyczących zamówień publicznych; 
przypomina, że należałoby uwzględnić 
zarówno złożoność procedur, jak i 
poważne różnice w zakresie kultury 
prawnej i praktyki prawnej występujące w 
państwach członkowskich w odniesieniu 
do koncesji na usługi; jest zdania, że w 
debacie w sprawie definicji pojęcia 
„koncesji na usługi” i ustanowienia ram 
prawnych regulujących przedmiotowe 
koncesje nastąpiły zmiany wskutek 
przyjęcia dyrektyw z 2004 r. w sprawie 
zamówień publicznych oraz 
uzupełniającego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 
zaznacza, że wniosek dotyczący aktu 
ustawodawczego w sprawie koncesji na 
usługi byłby uzasadniony jedynie wtedy, 
gdy miałby na celu zaradzenie 
ewentualnym zakłóceniom rynku 
wewnętrznego; podkreśla, że nie 
ujawniono dotychczas żadnych zakłóceń 
tego rodzaju i że w związku z tym akt 
ustawodawczy dotyczący koncesji na 
usługi nie jest potrzebny dopóty, dopóki 
nie przynosi oczywistej poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 50
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że należy zająć się tym 

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; przypomina, że Parlament 
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w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie 
w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa;

Europejski w swojej rezolucji z dnia 18 
maja 2010 r.1 wyraźnie podkreślał, że 
każdy wniosek w sprawie aktu prawnego 
dotyczącego koncesji na usługi byłby 
uzasadniony jedynie w celu 
wyeliminowania zakłóceń w 
funkcjonowaniu jednolitego rynku, i 
stwierdza, że dotychczas nie 
zaobserwowano takich zakłóceń; jest w 
związku z tym zdania, że oddzielnymi
przepisami dotyczącymi koncesji na usługi 
należałoby się zająć w ramach przeglądu 
dyrektyw wyłącznie w celu uniknięcia 
dalszego rozdrobnienia prawodawstwa;

__________________
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w 
sprawie zmian w procedurze udzielania 
zamówień publicznych, teksty przyjęte, 
P7_TA(2010)0173.

Or. de

Poprawka 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że należy zająć się tym 
w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie 
w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa;

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że należy zająć się tym 
w ramach przeglądu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE wyłącznie 
w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa;

Or. de
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Poprawka 52
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że należy zająć się tym 
w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie 
w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa; 

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich wtórnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych; zwraca uwagę na zamiar 
Komisji zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że 
nie powinno to prowadzić do dalszego 
rozdrobnienia prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 53
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że należy zająć się tym 
w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie 
w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa;

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi 
z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; 
zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na 
usługi; jest zdania, że wniosek, jaki 
przedstawi Komisja, powinien służyć
przede wszystkim efektywnemu 
wyjaśnianiu przepisów z tej dziedziny, z 
należytym uwzględnieniem orzecznictwa 
Trybunału;

Or. fr
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Poprawka 54
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. popiera odrębną inicjatywę Komisji 
Europejskiej zmierzającą do 
wprowadzenia instrumentu mającego na 
celu zapewnienie większej wzajemności i 
symetrii w otwarciu zamówień 
publicznych UE i państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 55
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy zachować obecną 
klasyfikację kategorii usług A i B 
w zakresie, w jakim „lżejsze” przepisy 
dotyczące usług B mają swoje 
uzasadnienie w swoich charakterystykach 
jako usługi świadczone głównie lokalnie 
lub regionalnie;

7. podkreśla, że należy zachować obecną 
klasyfikację kategorii usług A i B 
w zakresie, w jakim „lżejsze” przepisy 
dotyczące usług B mają swoje 
uzasadnienie w swoich charakterystykach 
jako usługi świadczone głównie lokalnie 
lub regionalnie; wzywa jednak Komisję do 
dokonania ponownej oceny klasyfikacji 
niektórych usług, które znacznie 
rozwinęły się pod względem 
transgranicznym, np. usług 
energetycznych i transportowych; zwraca 
się do Komisji o doprecyzowanie 
kryteriów, na podstawie których obecnie 
wybiera się usługi B, oraz zakresu 
poszczególnych kategorii; zwraca się o 
nadanie wykazowi w załączniku II B do 
dyrektywy 2004/15/WE wyczerpującego 
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charakteru poprzez przeniesienie kategorii 
„Inne usługi” do załącznika II A;

Or. en

Poprawka 56
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy zachować obecną 
klasyfikację kategorii usług A i B 
w zakresie, w jakim „lżejsze” przepisy 
dotyczące usług B mają swoje 
uzasadnienie w swoich charakterystykach 
jako usługi świadczone głównie lokalnie 
lub regionalnie;

7. podkreśla, że należy zachować obecną 
klasyfikację kategorii usług A i B 
w zakresie, w jakim „lżejsze” przepisy 
dotyczące usług B mają swoje 
uzasadnienie w swoich charakterystykach 
jako usługi świadczone głównie lokalnie 
lub regionalnie; wzywa Komisję do 
opracowania instrumentów ułatwiających 
lokalnym i regionalnym władzom 
podejmowanie decyzji dotyczących tego, 
do której kategorii należą konkretne 
zadania w ramach zamówień;

Or. hu

Poprawka 57
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy zachować obecną 
klasyfikację kategorii usług A i B 
w zakresie, w jakim „lżejsze” przepisy 
dotyczące usług B mają swoje 
uzasadnienie w swoich charakterystykach 
jako usługi świadczone głównie lokalnie 
lub regionalnie;

7. podkreśla, że należy zachować obecną 
klasyfikację kategorii usług A i B 
w zakresie, w jakim „lżejsze” przepisy 
dotyczące usług B mają swoje 
uzasadnienie w swoich charakterystykach 
jako usługi świadczone głównie lokalnie 
lub regionalnie; wzywa Komisję do 
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przeanalizowania korzyści z ewentualnego 
przeklasyfikowania wszystkich usług A na 
kategorię usług B i całkowitego 
zlikwidowania bardziej rygorystycznych 
wymogów dla zamówień publicznych na 
usługi A;

Or. en

Poprawka 58
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. stwierdza w związku z tym, że 
stosowanie prawa dotyczącego zamówień 
publicznych podczas świadczenia 
osobistych usług socjalnych w wielu 
przypadkach nie sprzyja osiągnięciu 
odpowiednich rezultatów z punktu 
widzenia użytkowników; wzywa w związku 
z tym do uznania w prawie europejskim 
sprawdzonych procedur państw 
członkowskich, które polegają na tym, że 
oferentów, którzy są w stanie spełnić 
kryteria ustalone z góry na mocy ustawy, 
niezależnie od ich formy prawnej 
dopuszcza się do świadczenia usług, o ile 
są przy tym zachowane zasady równego 
traktowania, przejrzystości i 
niedyskryminacji;

Or. de

Poprawka 59
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)



PE469.956v01-00 36/116 AM\874213PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że należy unikać 
wprowadzania nowych przepisów 
dotyczących rynków zamówień 
publicznych poniżej wartości progowych 
UE, ponieważ może to stanowić 
zagrożenie dla pewności prawa osiągniętej 
na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 60
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o możliwie jak 
najszybszy przegląd dyrektywy w sprawie 
procedur odwoławczych oraz 
o dostosowanie jej do zmienionych 
dyrektyw dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;

skreślony

Or. de

Poprawka 61
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o możliwie jak 
najszybszy przegląd dyrektywy w sprawie 
procedur odwoławczych oraz 
o dostosowanie jej do zmienionych 
dyrektyw dotyczących procedur udzielania 

8. zwraca się do Komisji o możliwie jak 
najszybszy przegląd dyrektywy w sprawie 
procedur odwoławczych oraz 
o dostosowanie jej do zmienionych 
dyrektyw dotyczących procedur udzielania 
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zamówień publicznych; zamówień publicznych; podkreśla, że
dyrektywa ta nie zastępuje przepisów 
dotyczących zwalczania korupcji ani reguł 
konkurencji, ale że jej przepisy 
proceduralne zapewniają dodatkową 
ochronę;

Or. hu

Poprawka 62
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o możliwie jak 
najszybszy przegląd dyrektywy w sprawie 
procedur odwoławczych oraz 
o dostosowanie jej do zmienionych 
dyrektyw dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;

8. wzywa Komisję do dostosowania 
dyrektywy w sprawie procedur 
odwoławczych do nowych ram w zakresie 
zamówień publicznych, które powstaną w 
rezultacie obecnego przeglądu, a także – w 
celu zapewnienia spójności – do 
wykonania tego zadania równocześnie z 
przedstawieniem głównego wniosku 
ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 63
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla odpowiedzialność Komisji 
Europejskiej za kontrolę 
(„monitorowanie”) prawidłowego 
wdrażania europejskich dyrektyw w 
państwach członkowskich;
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Or. de

Poprawka 64
Anna Hedh, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa do jednoznacznego wskazania 
w dyrektywie, że jej przepisy w żaden 
sposób nie uniemożliwiają żadnemu 
państwu przestrzegania przepisów 
konwencji MOP nr 94; podkreśla, że 
skuteczne funkcjonowanie zamówień 
publicznych wymaga jasnych i 
jednoznacznych unijnych przepisów, które 
będą precyzyjnie definiowały ramy 
ustawodawstw państw członkowskich i ich 
sposób wdrażania, zwłaszcza w 
odniesieniu do umów międzynarodowych 
ratyfikowanych przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 65
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wzajemności i równego dostępu do 
rynków zamówień publicznych w UE i w 
państwach trzecich w celu 
zagwarantowania sprawiedliwej i 
skutecznej konkurencji;

Or. en



AM\874213PL.doc 39/116 PE469.956v01-00

PL

Poprawka 66
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie stosują już wystarczająco 
skuteczne procedury udzielania zamówień 
publicznych, gwarantujące większą 
przejrzystość i lepsze wykorzystanie 
pieniędzy podatników; zwraca się do 
Komisji o zbadanie najlepszych praktyk 
państw członkowskich w tej dziedzinie i 
określenie najskuteczniejszych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w UE;

Or. lt

Poprawka 67
Anna Hedh, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję – w związku ze 
sprzecznymi praktykami prawnymi w 
państwach członkowskich – do 
doprecyzowania możliwości nakładania w 
kontekście zamówień publicznych 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt;

Or. sv

Poprawka 68
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że przydatne byłyby dodatkowe 
informacje dotyczące wzajemnych 
powiązań między Porozumieniem w 
sprawie zamówień publicznych a 
dyrektywami UE dotyczącymi procedur 
udzielania zamówień publicznych, ale że 
muszą potwierdzać je wiarygodne dowody 
gospodarcze, co będzie uzasadniać 
umieszczenie w dyrektywie dotyczącej 
udzielania zamówień publicznych lub w 
oddzielnym akcie prawodawczym 
konkretnych artykułów mających na celu 
spełnienie wymogów dotyczących 
wzajemności;

Or. en

Poprawka 69
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 8b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. z dużym zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym określony w komunikacie z 
dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o 
jednolitym rynku” zamiar Komisji do 
zaproponowania stworzenia unijnego 
instrumentu prawnego, określającego 
warunki dostępu przedsiębiorstw z państw 
trzecich do rynków zamówień publicznych 
w UE w celu stworzenia rzeczywiście 
równych szans; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku najpóźniej do 
końca 2011 r.; podkreśla, że instrument 
ten powinien określać odpowiednie 
rozwiązania problemów związanych z 
niezwykle niskimi ofertami, które 
zakłócają proces udzielania zamówień i są 



AM\874213PL.doc 41/116 PE469.956v01-00

PL

niekorzystne dla spółek z państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 70
Frank Engel, Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy pozbawić kryterium najniższej ceny 
jego decydującego charakteru w 
udzielaniu zamówień i zastąpić je 
kryterium oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie – obejmującej wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia;

Or. fr

Poprawka 71
Phil Prendergast

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia, przy 
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maksymalnym poziomie 50% punktacji za 
kryterium ceny w przypadku zamówień 
dotyczących usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 72
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
zasadniczo wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca cały koszt cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia; powinno to być 
dokonywane według zasady „stosuj lub 
wyjaśniaj”, co oznacza, że należy 
postępować zgodnie z tą zasadą albo 
publicznie wyjaśnić, dlaczego wybrano 
inne kryteria; zwraca się do Komisji o 
opracowanie metodologii obliczania 
kosztów cyklu życia na zasadzie ogólnej;

Or. en

Poprawka 73
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
standardowym kryterium udzielania
zamówienia powinno być kryterium 
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jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”, 
podlegające zasadzie „stosuj lub 
wyjaśniaj”; podkreśla, że nie 
wykluczałoby to traktowania najniższej 
ceny za decydujące kryterium w 
przypadku znormalizowanych towarów
lub usług; w stosownych przypadkach i 
jeśli byłoby to proporcjonalne podczas 
dokonywania oceny ofert należy brać pod 
uwagę łączne koszty cyklu życia; wzywa 
Komisję do opracowania w tym celu 
wspólnej metodologii i wytycznych;

Or. en

Poprawka 74
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia; 
podkreśla, że niechęć do stosowania 
kryterium „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” utrudnia wprowadzanie 
innowacji i wysiłki mające na celu 
osiągnięcie najlepszej jakości i wartości, a 
innymi słowy – zapewnienie zgodności z 
wymogami strategii „UE 2020”;

Or. hu
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Poprawka 75
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny;
sugeruje, że zasadniczo główną opcją
udzielania zamówień powinno być 
kryterium oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie, stanowiącej opłacalne 
zamówienie o najlepszym stosunku 
wartości do ceny i obejmujące wpływ 
towarów i usług będących przedmiotem 
zamówienia na środowisko naturalne oraz 
ich efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 76
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie – obejmującej cały cykl 
życia towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia – powinno być 
najczęściej stosowanym kryterium;
powody zastosowania kryterium najniższej 
ceny należy podawać w konkretnych 
przypadkach;

Or. en
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Poprawka 77
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta o największej 
wartości pod względem korzyści 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych, uwzględniająca 
wszystkie koszty cyklu życia towarów, 
usług i prac będących przedmiotem 
zamówienia;

Or. en

Poprawka 78
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że obowiązujące kryteria wybierania 
ofert najkorzystniejszych ekonomicznie 
powinny zostać zastąpione kryteriami 
wybierania ofert najkorzystniejszych pod 
kątem zrównoważonego charakteru w 
celu skłonienia rynków do dostarczania 
bardziej społecznie, ekonomicznie i 
środowiskowo zrównoważonych towarów, 
usług i prac, z uwzględnieniem ich 
wszystkich kosztów cyklu życia;

Or. en
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Poprawka 79
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że obowiązujące kryteria wybierania 
ofert najkorzystniejszych ekonomicznie 
powinny zostać zastąpione kryteriami 
wybierania ofert najkorzystniejszych pod 
kątem zrównoważonego charakteru w 
celu skłonienia rynków do dostarczania 
bardziej społecznie, ekonomicznie i 
środowiskowo zrównoważonych 
produktów i usług;

Or. en

Poprawka 80
Philippe Juvin, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
kryterium oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie – obejmującej wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia –
powinno być uwzględniane łącznie z 
kryterium najniższej ceny, a decyzję 
dotyczącą tego, które kryterium powinno 
zostać ostatecznie zastosowane, powinny 
podejmować organy publiczne;

Or. en
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Poprawka 81
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz zastąpić je kryterium udzielania 
zamówień opartym na ofercie 
najkorzystniejszej pod kątem 
zrównoważonego charakteru (SMART), 
aby wspierać zamówienia na towary, 
usługi lub roboty budowlane bardziej 
zrównoważone z perspektywy 
gospodarczej, społecznej i środowiskowej, 
obejmujące wszystkie koszty cyklu życia;

Or. fr

Poprawka 82
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: wybrana 
powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie 
koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia, 
ponieważ miałoby to korzystny wpływ na 
innowacyjność z uwagi na to, że podmioty 
gospodarcze miałyby bodziec do tworzenia 
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zrównoważonych produktów;

Or. lt

Poprawka 83
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
należy usunąć kryterium najniższej ceny 
oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko 
jedna opcja udzielania zamówień: 
wybrana powinna zostać oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia 
towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia;

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia 
pełnego potencjału zamówień publicznych 
domyślną zasadą nie powinno być 
automatyczne wybieranie ofert na 
podstawie najniższej ceny, a wybór ofert 
najkorzystniejszych ekonomicznie,
uwzględniających wszystkie koszty cyklu 
życia towarów, usług i prac będących 
przedmiotem zamówienia, powinien być
tak samo dopuszczalny;

Or. en

Poprawka 84
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że ma to szczególne znaczenie 
w przypadku zamówień publicznych na 
towary, które mają wpływ na zdrowie 
konsumentów i w przypadku których 
ważną rolę odgrywają jakość i metody 
produkcji, jak np. w sektorze spożywczym; 
podkreśla, że przepisy dotyczące zamówień 
publicznych powinny być na tyle 
elastyczne, aby konsumenci bierni, np. w 
szpitalach, domach opieki geriatrycznej, 
szkołach i przedszkolach, mieli 
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zapewniony równy dostęp do zdrowej 
żywności o dobrym stosunku wartości do 
ceny, a nie tylko do najtańszej dostępnej 
opcji;

Or. en

Poprawka 85
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zdania, że zamówienia publiczne 
powinny przyczyniać się do tworzenia 
miejsc pracy o wysokiej jakości, 
zapewniających odpowiednie 
wynagrodzenie i dobre warunki pracy, 
równość i wysoki poziom umiejętności 
oraz udział pracowników;

Or. en

Poprawka 86
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wskazuje, że w kontekście 
obowiązujących ram prawnych organy 
udzielające zamówień publicznych mogą 
już stosować dodatkowe kryteria 
udzielania zamówień, przyczyniające się 
do osiągnięcia celów strategii „UE 2020”, 
pod warunkiem, że kryteria te będą 
powiązane z przedmiotem zamówienia, nie 
będą nadawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru oferty, 
będą jasno określone i zgodne z 
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podstawowymi zasadami równego 
traktowania, niedyskryminacji, 
wzajemnego uznawania, 
proporcjonalności i przejrzystości; zwraca 
się do Komisji o udzielenie organom 
udzielającym zamówień publicznych 
dodatkowych wytycznych, pozwalających 
na lepsze wykorzystanie tych możliwości;

Or. en

Poprawka 87
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zdania, że władze publiczne 
powinny mieć możliwość uwzględniania 
istotnych informacji dotyczących 
oferentów „a priori” (w fazie wyboru), w 
tym wcześniejszych osiągnięć oferenta lub 
potwierdzonego zaangażowania w 
realizację celów z zakresu 
zrównoważonego rozwoju, np. w 
odniesieniu do przestrzegania układów 
zbiorowych i godnych warunków pracy;

Or. en

Poprawka 88
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uznaje, że skuteczne wykorzystywanie 
zamówień publicznych może stanowić 
skuteczny czynnik wspierania miejsc 
pracy o wysokiej jakości, zarobków i 
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warunków, równości, zwiększania 
umiejętności, szkolenia i propagowania 
polityk środowiskowych oraz zapewniania 
bodźców dla badań i innowacji;

Or. en

Poprawka 89
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości zmiany kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie w taki 
sposób, aby promować zrównoważony 
charakter towarów i usług z punktu 
widzenia społecznego, gospodarczego i 
środowiskowego;

Or. fr

Poprawka 90
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża przekonanie, że zrównoważone 
zamówienia publiczne, ukierunkowane na 
normy ekonomiczne, społeczne i 
środowiskowe, oszczędzanie energii oraz 
innowacje, stanowią jeden z 
najważniejszych elementów 
przyczyniających się do urzeczywistnienia 
w Europie wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie z 
celami strategii „UE 2020”; wzywa 
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Komisję do zachęcania rządów i instytucji 
zamawiających do zwiększania stopnia 
stosowania zrównoważonych zamówień 
publicznych, wspierających i 
propagujących zatrudnienie o 
odpowiedniej jakości i zapewniających w 
Europie usługi i towary o wysokiej 
jakości; zwraca się do Komisji o 
skontrolowanie – poprzez 
przeprowadzenie szczegółowej oceny 
skutków – tego, w jaki sposób zamówienia 
publiczne przyczyniły się do osiągnięcia 
bardziej ogólnych celów UE, oraz do 
określenia działań, które należy podjąć w 
celu usprawnienia osiągania tych celów w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 91
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do czynnego zachęcania do 
zmiany kulturowej, polegającej na 
wprowadzaniu innowacji w odniesieniu 
do zamówień publicznych, oraz do 
zrezygnowania z podejścia 
charakteryzującego się niechęcią do 
ryzyka; wzywa instytucje zamawiające do 
działania w charakterze „inteligentnych 
klientów”; podkreśla, że konieczna jest 
dalsza wymiana najlepszych praktyk i 
prowadzenie analizy porównawczej 
badawczo-rozwojowych usług z zakresu 
zamówień publicznych w państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 92
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję do działań na rzecz 
uznania w ramach Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych kryteriów 
uzupełniających kryterium ceny, aby 
umożliwić tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy, promować zrównoważony 
rozwój i wspierać europejską politykę 
przemysłową;

Or. fr

Poprawka 93
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa przede wszystkim państwa 
członkowskie do pójścia za przykładem 
Komisji Europejskiej, która ogłasza 
zaproszenia do składania wniosków o 
wartości 15 milionów euro, w celu 
pobudzenia zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania poprzez 
tworzenie transnarodowych sieci 
ukierunkowanych na zrównoważenie 
dodatkowych zagrożeń i kosztów, 
prowadzenie współpracy w zakresie 
osiągnięcia masy krytycznej oraz 
analizowanie wykonalności i sposobów 
wdrożenia przyszłego systemu wsparcia 
UE; podstawowym celem tych działań jest 
stworzenie innowacyjnych sposobów 
reagowania na nowe wyzwania polityczne 
przy jednoczesnym pobudzaniu wzrostu, 
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zwiększaniu konkurencyjności UE i 
tworzeniu miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 94
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 9c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. podkreśla, jak ważne jest promowanie 
innowacji w ramach zamówień 
publicznych, zwłaszcza poprzez rozwijanie 
zamówień przedkomercyjnych, lecz także 
poprzez zapewnienie przestrzegania przez 
instytucje zamawiające poufności 
innowacyjnych rozwiązań 
przedstawianych przez przedsiębiorstwa 
będące oferentami, szczególnie gdy chodzi 
o know-how; wzywa w tym kontekście do 
prowadzenia zamierzonej polityki w 
zakresie wsparcia i szkolenia, jak również 
do zapewnienia pewności prawa organom 
publicznym opowiadającym się za 
wyborem innowacyjnych rozwiązań;

Or. fr

Poprawka 95
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. przypomina, że zamówienia 
przedkomercyjne są narzędziem, które nie 
jest w pełni wykorzystywane, a które może 
przyczynić się do wprowadzenia innowacji 
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w obszar zamówień publicznych i mieć 
znaczny wkład w określenie i utrwalenie 
głównych rynków oraz zwiększenie 
dostępu MŚP do procedur udzielania 
zamówień publicznych; uważa ponadto, że 
proponowany model podziału ryzyka i 
korzyści (IPR) w ramach zamówień 
przedkomercyjnych wymaga zarówno 
doprecyzowania kwestii prawnych, jak i 
uproszczenia, aby możliwe było regularne 
i skuteczne wykorzystywanie tego 
narzędzia przez podmioty udzielające 
zamówień publicznych; wzywa w związku 
z tym Komisję do zaproponowania 
dostosowania odnośnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
pomocy państwa w ramach ogólnego 
przeglądu w celu zwiększenia stopnia 
wykorzystywania zamówień 
przedkomercyjnych;

Or. en

Poprawka 96
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że nowa dyrektywa 
dotycząca procedur udzielania zamówień 
publicznych powinna pozwalać na 
uwzględnianie jakości dostawcy na etapie 
wyboru ofert;

Or. en

Poprawka 97
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że to, czy usługa lub produkt 
został wyprodukowany w sposób 
zrównoważony czy też nie, słusznie uznaje 
się za charakterystykę produktu, którą 
można wykorzystać jako kryterium 
porównania usług lub produktów, które nie 
zostały wyprodukowane w sposób 
zrównoważony; zwraca uwagę, że należy 
wyjaśnić zakres uwzględniania wymogów 
dotyczących procesu produkcji 
w specyfikacjach technicznych dla 
wszystkich rodzajów zamówień; wskazuje 
na sprawę Wienstrom, która stała się 
klasycznym przykładem tego, w jaki 
sposób i dlaczego charakterystyki 
produkcji można zaklasyfikować jako 
specyfikacje techniczne;

10. podkreśla, że to, czy usługa lub produkt 
został wyprodukowany w sposób 
zrównoważony czy też nie, słusznie uznaje 
się za charakterystykę produktu, którą 
można wykorzystać jako kryterium 
porównania usług lub produktów, które nie 
zostały wyprodukowane w sposób 
zrównoważony, co ma na celu 
umożliwienie instytucjom zamawiającym 
kontrolowania środowiskowego i 
społecznego wpływu udzielanych przez 
nich zamówień w sposób przejrzysty, a 
jednocześnie zachowanie niezbędnego 
powiązania z przedmiotem zamówienia; 
zwraca uwagę, że należy wyjaśnić zakres 
uwzględniania wymogów dotyczących 
procesu produkcji w specyfikacjach 
technicznych dla wszystkich rodzajów 
zamówień; wskazuje na sprawę 
Wienstrom, która stała się klasycznym 
przykładem tego, w jaki sposób i dlaczego 
charakterystyki produkcji można 
zaklasyfikować jako specyfikacje 
techniczne;

Or. en

Poprawka 98
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że to, czy usługa lub produkt 
został wyprodukowany w sposób 
zrównoważony czy też nie, słusznie uznaje 
się za charakterystykę produktu, którą 
można wykorzystać jako kryterium 
porównania usług lub produktów, które nie 
zostały wyprodukowane w sposób 
zrównoważony; zwraca uwagę, że należy 

10. podkreśla, że to, czy usługa lub produkt 
został wyprodukowany w sposób 
zrównoważony czy też nie, słusznie uznaje 
się za charakterystykę produktu, którą 
można wykorzystać jako kryterium 
porównania usług lub produktów, które nie 
zostały wyprodukowane w sposób 
zrównoważony; zwraca uwagę, że tam, 
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wyjaśnić zakres uwzględniania wymogów 
dotyczących procesu produkcji 
w specyfikacjach technicznych dla 
wszystkich rodzajów zamówień; wskazuje 
na sprawę Wienstrom, która stała się 
klasycznym przykładem tego, w jaki 
sposób i dlaczego charakterystyki 
produkcji można zaklasyfikować jako 
specyfikacje techniczne;

gdzie jest to konieczne i proporcjonalne, 
należy wyjaśnić zakres uwzględniania 
wymogów dotyczących procesu produkcji 
w specyfikacjach technicznych dla 
rodzajów zamówień; wskazuje na sprawę 
Wienstrom, która stała się klasycznym 
przykładem tego, w jaki sposób i dlaczego 
charakterystyki produkcji można 
zaklasyfikować jako specyfikacje 
techniczne;

Or. en

Poprawka 99
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– wskazuje, że uwzględnianie 
długoterminowych kosztów cyklu życia 
produktu prowadzi do oszczędności i 
zapewnia podmiotom gospodarczym 
więcej możliwości do tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań; wzywa do 
opracowania standardowych modeli 
obliczania kosztów życia produktów i 
udostępnienia ich instytucjom 
zamawiającym i podmiotom 
gospodarczym;

Or. nl

Poprawka 100
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

a) jest zdania, że w trakcie przyszłego 
przeglądu przedmiotowych dyrektyw w 
interesie zapewnienia wysokiej jakości 
świadczonej usługi publicznej Komisja 
Europejska powinna zamieścić w nich 
odniesienie do konwencji MOP nr C94 
dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne; ma ona charakter prawnie 
wiążący w 11 państwach członkowskich 
UE i należy zachęcać inne państwa 
członkowskie to ratyfikowania tej 
konwencji; godne warunki zatrudnienia w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne mają podstawowe znaczenie dla 
zapewniania wysokiej jakości; dumping 
socjalny w ramach standardów i 
warunków zatrudnienia nie tylko 
negatywnie wpływa na pracowników oraz 
osoby polegające na tych usługach, 
produktach lub pracach, lecz również 
dyskryminuje porządne firmy, które znają 
wartość traktowania pracowników z 
szacunkiem;

Or. en

Poprawka 101
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
wymiaru zrównoważonego rozwoju 
zamówień publicznych poprzez 
umożliwienie uwzględniania go na 
każdym etapie procesu udzielania 
zamówień (tj. testu zdolności, specyfikacji 
technicznych, klauzul dotyczących 
wykonania zamówienia);
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Or. en

Poprawka 102
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że w trakcie przyszłego 
przeglądu przedmiotowych dyrektyw w 
interesie zapewnienia wysokiej jakości 
świadczonej usługi publicznej Komisja 
Europejska powinna zamieścić w nich 
odniesienie do konwencji MOP nr C94 
dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne; dumping socjalny w ramach 
standardów i warunków zatrudnienia nie 
tylko negatywnie wpływa na pracowników 
oraz osoby polegające na tych usługach, 
produktach lub pracach, lecz również 
dyskryminuje porządne firmy, które znają 
wartość traktowania pracowników z 
szacunkiem;

Or. en

Poprawka 103
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie europejskiego systemu 
certyfikacji w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także 
jest zdania, że po wprowadzeniu takiego 
systemu instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość uwzględniania wśród 
kryteriów wyboru w ramach procedur 
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udzielania zamówień publicznych 
wymogu, zgodnie z którym firmy musiałby 
dysponować tego rodzaju certyfikatem lub 
innym unijnym certyfikatem jakości lub 
certyfikatem środowiskowym (bądź 
certyfikatem przyznawanym w innych 
państwach, uznanym przez UE za 
równoważny);

Or. en

Poprawka 104
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że Komisja powinna 
włączyć do przyszłych przeglądów 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE 
odniesienia do konwencji nr 94 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej postanowień o pracy;

Or. fr

Poprawka 105
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. zauważa znaczenie norm dla 
zamówień publicznych pod względem 
tego, że mogą one umożliwić organom 
udzielającym zamówień publicznych 
zrealizowanie ich celów politycznych w 
sposób skuteczny i przejrzysty; wzywa w 
tym względzie do stworzenia często 
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aktualizowanej bazy danych, zawierającej 
normy odnoszące się przede wszystkim do 
kryteriów środowiskowych i społecznych, 
która będzie dostępna dla organów 
publicznych, w celu dopilnowania, aby 
organy udzielające zamówień publicznych 
podczas przygotowywania przetargów 
miały dostęp do odpowiednich wytycznych 
i przejrzystego zbioru zasad, dzięki czemu 
będą w stanie łatwo zweryfikować 
zachowanie zgodności z odnośną normą;

Or. en

Poprawka 106
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że organy 
udzielające zamówień publicznych 
powinny uwzględniać koszty 
środowiskowe w swojej ocenie „oferty 
najkorzystniejszej pod względem 
ekonomicznym” oraz w obliczeniach 
kosztów cyklu życia;

Or. en

Poprawka 107
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu towarów, prac 
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na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

i usług na środowisko i klimat oznacza, że 
należy rozważyć możliwość 
faworyzowania przez władze publiczne 
dostawców lokalnych, a także zakres, 
w jakim przepisy dotyczące rynku 
wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

Or. en

Poprawka 108
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

11. zwraca uwagę, że podstawowe 
znaczenie ma zwiększona publiczna 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat; podkreśla, że
wśród dostawców lokalnych muszą istnieć 
równe szanse i sprawiedliwa konkurencja, 
w tym również w kontekście 
transgranicznym; sugeruje, aby państwa 
członkowskie przeanalizowały sposoby 
zapewnienia większego dostępu do rynku 
przy pełnym poszanowaniu przepisów 
dotyczących rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 109
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
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rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

rozważyć możliwość uwzględniania przez 
władze publiczne – tam, gdzie to 
konieczne i proporcjonalne – odległości, 
którą muszą przebyć dostawcy, a także 
zakres, w jakim przepisy dotyczące rynku 
wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

Or. en

Poprawka 110
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i społeczeństwo oznacza, że 
należy rozważyć możliwość 
faworyzowania przez władze publiczne 
dostawców lokalnych, a także zakres, 
w jakim przepisy dotyczące rynku 
wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

Or. en

Poprawka 111
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 

11. uważa, że umożliwianie 
faworyzowania przez władze publiczne 
dostawców lokalnych w celu 
uwzględniania kwestii związanych ze 
środowiskiem niekoniecznie jest 
sprawiedliwe oraz że należy koncentrować 
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rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

się przede wszystkim na uwzględnianiu 
wszystkich kosztów cyklu życia towarów, 
usług i prac będących przedmiotem 
zamówienia;

Or. en

Poprawka 112
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne w określonych 
przypadkach dostawców lokalnych, a także 
zakres, w jakim przepisy dotyczące rynku 
wewnętrznego zezwalałyby na 
kontrolowanie tego;

Or. fr

Poprawka 113
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 

11. zwraca uwagę, że zwiększona 
świadomość wpływu produktów i działań 
na środowisko i klimat oznacza, że należy 
rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, 
a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na 
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kontrolowanie tego; kontrolowanie tego; podkreśla w związku z 
tym, że uwzględnienie kryteriów 
„niezwiązanych z zamówieniem” powinno 
być dobrowolne i prawo do podjęcia tej 
decyzji powinno z góry przysługiwać
władzom publicznym lub ewentualnie 
organowi decyzyjnemu dysponującemu 
mandatem przyznanym według zasad 
demokracji bezpośredniej, zgodnie z wolą 
tych instytucji;

Or. de

Poprawka 114
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

apeluje do Komisji o doprecyzowanie i 
zdefiniowanie terminu „lokalnego 
dostawcy” i określenia „lokalnie 
wyprodukowany”;

Or. en

Poprawka 115
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca się o przeprowadzenie 
właściwej analizy znaczących wartości 
progowych, a także zalet i wad 
koncentracji popytu, w szczególności w 
kontekście udzielania MŚP swobodnego 
dostępu do zamówień publicznych;

Or. en
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Poprawka 116
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraźnie podkreśla, że z uwagi na 
cele uwzględnione w art. 3 Traktatu z 
Lizbony władze publiczne powinny mieć 
możliwość preferowania takich dostawców 
usług, którzy wyróżniają się 
poszanowaniem praw socjalnych, 
stosowaniem zasad uczciwego handlu lub 
odpowiednim znakiem jakości;

Or. de

Poprawka 117
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że partnerstwa publiczno-
prywatne nie stanowią modelu zawierania 
umów będącego przykładem najlepszych 
praktyk, a Komisja Europejska nie 
odgrywa roli w propagowaniu tej formy 
udzielania zamówień; istnieje szereg 
dowodów na to, że partnerstwa publiczno-
prywatne zbyt często nie zapewniają 
podatnikowi odpowiedniego stosunku 
wartości do ceny;

Or. en
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Poprawka 118
Åsa Westlund, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że dyrektywa dotycząca 
procedur udzielania zamówień 
publicznych powinna precyzować, że przy 
udzielaniu zamówień podmioty publiczne 
powinny i mogą ustalać warunki oraz 
uwzględniać kryteria środowiskowe i 
społeczne;

Or. sv

Poprawka 119
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zwraca się o zapewnienie większej 
swobody dla działań związanych z 
negocjacjami i komunikacją, połączonych 
ze środkami mającymi na celu 
zapewnienie przejrzystości oraz 
zapobieganie nadużyciom i dyskryminacji; 
konsultacje rynkowe powinny być 
wyraźnie dopuszczalne w charakterze 
ewentualnego pierwszego kroku;

Or. en

Poprawka 120
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11b. opowiada się za tym, aby nie tylko 
publiczne instytucje zamawiające, lecz 
także ich podwykonawcy przestrzegali 
praw pracowników, dbali o godne 
warunki pracy, zapewniali możliwość 
zawierania układów zbiorowych, wspierali 
równość mężczyzn i kobiet, uczciwy 
handel oraz zapobiegali pracy dzieci;

Or. de

Poprawka 121
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. jest przekonany, że obowiązujące 
przepisy dotyczące podwykonawstwa 
muszą zostać wzmocnione; powszechna 
jest wielowarstwowość podwykonawstwa, 
która powoduje trudności w 
egzekwowaniu układów zbiorowych, 
warunków pracy oraz procedur 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa; 
władze publiczne powinny dysponować 
większymi możliwościami kontroli 
zamówień w celu osiągnięcia celów 
jakościowych, społecznych i 
środowiskowych; w przypadku korzystania 
z usług podwykonawców wszystkie 
szczegółowe informacje z tym związane 
powinny być okazywane przed 
udzieleniem zamówienia, a właściwe 
władze publiczne powinny określić 
obowiązki i zakres odpowiedzialności w 
celu umożliwienia skutecznego 
monitorowania i kontrolowania danego 
zamówienia; władze publiczne powinny 
dysponować mechanizmami 
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umożliwiającymi sprawdzanie i 
odrzucanie podwykonawców, w 
odniesieniu do których mają wątpliwości;

Or. en

Poprawka 122
Phil Prendergast

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do dokonania ponownej oceny 
i stopniowego zwiększania minimalnych 
progów, aby ułatwiać dostęp do zamówień 
publicznych operatorom niekomercyjnym 
i operatorom gospodarki społecznej, a 
także MŚP; 

Or. en

Poprawka 123
Phil Prendergast

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla wartość uwzględniania 
celów społecznych w ramach kryteriów 
wyboru i specyfikacji technicznych, w 
szczególności w odniesieniu do włączania 
i ochrony zdrowia ludzi i pracowników; 
podkreśla znaczenie umożliwienia 
państwom członkowskim rozszerzenia 
zakresu zamówień zastrzeżonych na 
operatorów niekomercyjnych; 

Or. en
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Poprawka 124
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie 
przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne 
przejście na obecny system, co należy 
poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości 
co do tego, że przyczyni się to do 
uproszczenia i usprawnienia przepisów; 
obawia się raczej tego, że doprowadziłoby 
to do bardziej skomplikowanych przepisów 
ze zbyt wieloma wyjątkami, co byłoby 
trudne do zarządzania w praktyce;

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie 
przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne 
przejście na obecny system, co należy 
poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości 
co do tego, że przyczyni się to do 
uproszczenia i usprawnienia przepisów; 
obawia się raczej tego, że doprowadziłoby 
to do bardziej skomplikowanych przepisów 
ze zbyt wieloma wyjątkami, co byłoby 
trudne do zarządzania w praktyce; 
dyrektywy dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych stanowią wytyczne 
proceduralne (określają obowiązki 
w zakresie sposobu zakupu), których nie 
powinno uzupełniać się przepisami 
dotyczącymi obowiązków w zakresie 
przedmiotu zakupu;

Or. nl

Poprawka 125
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie 
przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne 
przejście na obecny system, co należy 
poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości 
co do tego, że przyczyni się to do 

12. popiera określenie obowiązków w
zakresie sposobu zakupu i w zakresie 
przedmiotu zakupu w odniesieniu do 
unijnych zamówień publicznych w celu 
uwzględnienia celów strategii „UE 2020”, 
w szczególności w obszarach dotyczących 
społeczeństwa, środowiska i innowacji, 
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uproszczenia i usprawnienia przepisów; 
obawia się raczej tego, że doprowadziłoby 
to do bardziej skomplikowanych 
przepisów ze zbyt wieloma wyjątkami, co 
byłoby trudne do zarządzania w praktyce;

aby w dalszym stopniu propagować i 
wspierać konkurencyjność UE; podkreśla 
jednak, że jakiekolwiek rozszerzenie 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie 
sposobu zakupu i w zakresie przedmiotu 
zakupu przedstawiałoby istotne przejście 
na obecny system, co należy poddać 
dokładnej ocenie; podkreśla zatem, że w 
pierwszej kolejności należy uwzględniać 
instrumenty zapewniające elastyczność i 
zdolność dostosowania się do określonych 
przypadków;

Or. en

Poprawka 126
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie 
przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne 
przejście na obecny system, co należy 
poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości 
co do tego, że przyczyni się to do 
uproszczenia i usprawnienia przepisów; 
obawia się raczej tego, że doprowadziłoby 
to do bardziej skomplikowanych przepisów 
ze zbyt wieloma wyjątkami, co byłoby 
trudne do zarządzania w praktyce;

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie 
przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne 
przejście na obecny system, co należy 
poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości 
co do tego, że przyczyni się to do 
uproszczenia i usprawnienia przepisów; 
obawia się raczej tego, że doprowadziłoby 
to do bardziej skomplikowanych przepisów 
ze zbyt wieloma wyjątkami, co byłoby 
trudne do zarządzania w praktyce; wyjątek 
powinien stanowić obszar 
wykorzystywania zamówień publicznych w 
celu zwiększania dostępności towarów i 
usług dla konsumentów w dowolnym 
wieku i o dowolnych zdolnościach 
(doświadczenia Stanów Zjednoczonych 
pokazują, że obowiązkowe stosowanie 
sekcji 508 okazało się bardzo skuteczne w 
zwiększaniu poziomu zamówień na 
dostępne urządzenia TIK oraz w rozwoju 
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rynku);

Or. en

Poprawka 127
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) jest przekonany, że konieczne jest 
przeanalizowanie możliwości zwiększenia 
progów, tak aby poziomy progów 
osiągnęły pułap, który sprawi, że 
transgraniczna konkurencja stanie się 
ekonomicznie atrakcyjna dla dostawców, i 
który uzasadni czas i zasoby przeznaczane 
przez władze publiczne na zamówienia 
publiczne;

Or. en

Poprawka 128
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla strategiczne korzyści 
zamówień publicznych również w zakresie 
kryteriów społecznych; wzywa Komisję 
Europejską do rozważenia wprowadzenia 
mniej rygorystycznych zasad „związku z 
przedmiotem zamówienia”; wskazuje na 
ogromny potencjał zamówień publicznych 
w osiąganiu celów strategii „UE 2020”; 
za przykład podaje w tym kontekście 
wspieranie kobiet i uczciwego handlu;
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Or. de

Poprawka 129
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wskazuje, że w celu dopilnowania, 
aby zamówienia publiczne przyczyniały się 
do zapewnienia większej dostępności dla 
osób niepełnosprawnych i ograniczenia 
rozdrobnienia rynku wewnętrznego, 
kryteria dotyczące dostępności dla osób 
niepełnosprawnych powinny wchodzić w 
skład kryteriów wyboru i przeprowadzenia 
procesu udzielania zamówień 
publicznych; powinno to odnosić się do 
towarów, usług i prac publicznych 
nabywanych przez rządy i służby 
użyteczności publicznej; ponadto powinno 
to odnosić się do usług świadczonych za 
pośrednictwem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w zwłaszcza w sytuacji, 
gdy procesu udzielania zamówień odnosi 
się do wykorzystania funduszy 
europejskich, takich jak fundusze 
strukturalne i fundusze badawcze;

Or. en

Poprawka 130
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest zdania, że w odniesieniu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym instytucje zamawiające powinny 
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mieć możliwość zastrzegania określonych 
zamówień dla organizacji 
niekomercyjnych, które specjalizuję się w 
świadczeniu usług socjalnych;

Or. en

Poprawka 131
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ocenia, że należy rozwinąć obecne 
przepisy dotyczące podwykonawstwa, 
ponieważ występowanie wielu poziomów 
podwykonawstwa może pociągać za sobą 
problemy związane z przestrzeganiem 
układów zbiorowych, warunków pracy 
oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy; 
zaleca w związku z tym informowanie 
władz publicznych przed zawarciem 
umowy o wszystkich szczegółach 
związanych z korzystaniem z usług 
podwykonawców oraz ustanowienie 
łańcucha odpowiedzialności, który 
nakładałby na wykonawców 
odpowiedzialność za wszelkie uchybienia 
podwykonawców względem przepisów i 
celów społecznych, w zakresie ochrony 
środowiska i jakości;

Or. fr

Poprawka 132
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do ponownego 
oszacowania i w razie potrzeby 
podwyższenia odpowiednich wartości 
progowych w odniesieniu do zamówień na 
dostawy i usługi; proponuje Komisji, aby 
sprawdziła jednocześnie, w jakim zakresie 
można wprowadzić system, który przy 
wyliczaniu wartości progowych 
uwzględnia PKB państw członkowskich, 
tak aby dla każdego państwa 
członkowskiego wyliczono określoną 
wartość, aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji z powodu obowiązywania 
jednolitych progów w całej UE;

Or. de

Poprawka 133
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zaleca, aby Komisja ostrożnie 
odnosiła się do promowania partnerstwa
publiczno-prywatnego i należycie 
rozważyła liczne odnotowane negatywne 
przykłady; wzywa do opracowania 
europejskich przepisów w zakresie PPP, 
które skutecznie chroniłyby władze 
publiczne i zapewniały sprawiedliwy 
podział kosztów, ryzyka i zysków;

Or. fr

Poprawka 134
Bernadette Vergnaud
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Projekt rezolucji
Ustęp 12c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
przepisów dotyczących delegowania 
pracowników w ramach zamówień 
publicznych, które to przepisy mają 
zastosowanie zarówno do wykonawców, 
jak i podwykonawców, w poszanowaniu 
zasady równego wynagrodzenia za taką 
samą pracę wykonaną w tym samym 
miejscu;

Or. fr

Poprawka 135
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że dyrektywy, o których 
mowa, są zbyt szczegółowe i stały się 
bardzo techniczne i kompleksowe, 
a jednocześnie znacznie wzrosło ryzyko 
prawne niezgodności tych przepisów 
zarówno dla instytucji zamawiających, jak 
i dostawców; zauważa, że obawy związane 
z tym wyzwaniem prowadzą do podejścia 
polegającego na unikaniu ryzyka, co 
hamuje innowacje i zrównoważony rozwój, 
co z kolei skutkuje tym, że zbyt często 
wybierana jest najniższa cena zamiast 
najlepszej wartości;

13. zwraca uwagę, że dyrektywy, o których 
mowa, są zbyt szczegółowe i często są 
uważane za zbyt techniczne i złożone, 
a jednocześnie znacznie wzrosło ryzyko 
prawne niezgodności tych przepisów 
zarówno dla instytucji zamawiających, jak 
i dostawców; zauważa, że obawy związane 
z tym wyzwaniem prowadzą do podejścia 
polegającego na unikaniu ryzyka, co 
hamuje innowacje i zrównoważony rozwój, 
co z kolei skutkuje tym, że zbyt często 
wybierana jest najniższa cena zamiast 
najlepszej wartości;

Or. en

Poprawka 136
Catherine Stihler
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Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską do 
zlikwidowania lub znacznego 
uelastycznienia powiązania z przedmiotem 
zamówienia w celu umożliwienia 
dokonywania bardziej skutecznych 
wyborów społecznych i środowiskowych 
związanych z zamówieniami publicznymi, 
które przyczynią się do zwiększenia 
przejrzystości udzielania zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 137
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do zlikwidowania lub 
znacznego uelastycznienia powiązania z 
przedmiotem zamówienia w celu 
umożliwienia dokonywania bardziej 
skutecznych wyborów społecznych i 
środowiskowych związanych z 
zamówieniami publicznymi, które 
przyczynią się do zwiększenia 
przejrzystości udzielania zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 138
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
uproszczenia poprzez skrócenie 
obowiązkowego czasu ogłaszania 
elektronicznych zamówień publicznych o 
5 do 10 dni; uważa, że nie miałoby to 
żadnego negatywnego wpływu na 
konkurencję;

Or. en

Poprawka 139
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że podstawowe znaczenie 
ma dopilnowanie, aby wszystkie warunki 
– w szczególności dotyczące warunków 
pracy oraz wymogów środowiskowych i 
jakościowych – które muszą być spełnione 
przez wykonawców, musiały również być 
spełnione przez podwykonawców; uważa 
ponadto, że należy stworzyć łańcuch 
odpowiedzialności, w ramach którego 
wykonawcy ponosiliby odpowiedzialność 
za wszelkie naruszenia ze strony 
podwykonawców, zwłaszcza w odniesieniu 
do warunków pracy, zgodnie z zasadą 
odpowiedzialności solidarnej 
obowiązującą między wykonawcą a 
podwykonawcą;

Or. en

Poprawka 140
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości tam, gdzie ich 
wprowadzenie nie będzie osłabiać 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji, ani 
utrudniać realizacji zobowiązań UE 
wynikających z wielostronnego 
Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 141
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji; uważa, że 
uproszczenie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych pozwoliłoby 
ograniczyć ryzyko błędu i w większym 
stopniu uwzględnić potrzeby niewielkich 
instytucji zamawiających;

Or. lt

Poprawka 142
Juozas Imbrasas
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji; uważa, że 
uproszczenie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych pozwoliłoby 
ograniczyć ryzyko błędu i w większym 
stopniu uwzględnić potrzeby niewielkich 
instytucji zamawiających;

Or. lt

Poprawka 143
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

14. opowiada się za jasnymi, prostymi i 
elastycznymi przepisami o zmniejszonym 
poziomie szczegółowości i większej 
zależności od ogólnych zasad 
przejrzystości, równego traktowania 
i niedyskryminacji;

Or. lt

Poprawka 144
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od 
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji; ze względu 
na niewielkie zainteresowanie lokalnymi 
projektami wśród zagranicznych 
podmiotów i liczbę zamówień o znaczeniu 
lokalnym obejmujących w rzeczywistości 
całą Europę uznaje odczuwalne 
podwyższenie wartości progowych za 
wkład w znaczne uproszczenie procedur 
administracyjnych;

Or. de

Poprawka 145
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za jasnymi i prostymi 
przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od
ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

14. opowiada się za wprowadzeniem przy 
okazji zmiany europejskiego prawa 
zamówień publicznych jasnych i prostych
przepisów o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości, dzięki którym proces 
udzielania zamówień publicznych będzie 
prostszy, sprawniejszy, tańszy oraz 
bardziej przyjazny dla inwestycji i małych 
i średnich przedsiębiorstw; należy w 
związku z tym dążyć do ściślejszego 
przestrzegania ogólnych zasad 
przejrzystości, równego traktowania 
i niedyskryminacji;

Or. de
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Poprawka 146
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do zbadania, jakie 
skutki miałoby podwyższenie wartości 
progowych w związku z Porozumieniem w 
sprawie zamówień publicznych (GPA);

Or. de

Poprawka 147
Tiziano Motti, Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wskazuje, że nakładanie ograniczeń 
na podmioty zamawiające nie jest już 
uzasadnione w tych sektorach, w których 
nie istnieją już specjalne lub wyłączne 
prawa, które są w pełni otwarte na 
konkurencję oraz do których dostęp nie 
jest już ograniczony; apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu zakresu dyrektywy 
dotyczącej zamówień publicznych w 
sektorach użyteczności publicznej i 
dostosowanie jej do zmieniających się 
wzorców wprowadzania regulacji i 
konkurencji na odnośnych rynkach;

Or. en

Poprawka 148
Evelyne Gebhardt
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Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. opowiada się za tym, aby w proces 
opracowywania bardziej przejrzystych i 
uproszczonych przepisów zaangażowane 
były zarówno władze publiczne, jak i 
odnośne zainteresowane strony w celu 
uniknięcia sprzeczności we wdrażaniu 
przepisów;

Or. de

Poprawka 149
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że w ocenie dyrektyw 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych, która została 
przeprowadzona przez DG ds. Rynku 
Wewnętrznego, wykazano, że jedynie w 
przypadku 1,5% przetargów wybrano 
spółkę posiadającą siedzibę w innym 
państwie członkowskim; uważa, że 
europejskie spółki nie są zainteresowane –
z różnych przyczyn – udziałem w 
przetargach transgranicznych, a 
jednocześnie procedura udzielania 
europejskich zamówień publicznych 
zajmuje władzom publicznym dużo czasu; 
zwraca się w tym względzie do Komisji o 
rozważenie zwiększenia limitu dla 
europejskich zamówień publicznych;

Or. en
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Poprawka 150
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do rozważenia 
znacznego zwiększenia kwot progowych 
określonych w głównej dyrektywie 
dotyczącej udzielania zamówień 
publicznych (2004/18/WE), powyżej 
których zastosowanie mają pełne wymogi; 
uważa, że dostosowanie tych progów do 
już zharmonizowanych progów 
określonych w dyrektywie dotyczącej 
zamówień publicznych w sektorach 
użyteczności publicznej (2004/17/WE) i 
dyrektywie dotyczącej zamówień 
publicznych w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa (2009/81/WE) 
zapewniłoby najwyższy poziom 
uproszczenia i jasności zarówno dla 
instytucji zamawiających, jak i 
dostawców;

Or. en

Poprawka 151
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa do większego wykorzystywania 
niedyskryminacyjnych i otwartych norm w 
trakcie procedur udzielania zamówień 
publicznych w celu realizacji celów z 
zakresu uproszczenia i innowacyjności, w 
szczególności w obszarach dostępności, 
TIK i środowiska naturalnego; wzywa w 
związku z tym do rozszerzenia zakresu 
normalizacji na usługi świadczone 
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sektorowi publicznemu;

Or. en

Poprawka 152
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. podkreśla, że normy, o których mowa 
w specyfikacjach technicznych zamówień 
publicznych, muszą być rozwijane 
niezależnie, muszą być międzynarodowo 
uznawane, niezastrzeżone i muszą opierać 
się na obiektywnych kryteriach oceny;

Or. en

Poprawka 153
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. opowiada się za tym, aby za 
standardową procedurę uznano wcześniej 
ogłaszane procedury negocjacyjne; jest 
zdania, że dalsze zabezpieczenia przed 
nadużyciami należy wprowadzić w formie 
wymagań dotyczących pisemnej 
dokumentacji; apeluje do Komisji 
o włączenie do dyrektyw, o których mowa, 
elastyczniejszych przepisów dotyczących 
porozumień ramowych;

15. jest zdania, że dalsze zabezpieczenia 
przed nadużyciami należy wprowadzić 
w ramach procedury negocjacyjnej w 
formie wymagań dotyczących 
wcześniejszego ogłaszania i pisemnej 
dokumentacji;

Or. en
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Poprawka 154
Andreas Schwab, Frank Engel

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. opowiada się za tym, aby za 
standardową procedurę uznano wcześniej 
ogłaszane procedury negocjacyjne; jest 
zdania, że dalsze zabezpieczenia przed 
nadużyciami należy wprowadzić w formie 
wymagań dotyczących pisemnej 
dokumentacji; apeluje do Komisji 
o włączenie do dyrektyw, o których mowa, 
elastyczniejszych przepisów dotyczących 
porozumień ramowych;

15. opowiada się za dokonaniem oceny 
tego, czy procedura negocjacyjna, 
wcześniej ogłaszana w całej UE, mogłaby 
być dopuszczalna poza tym, co 
przewidziano w obowiązujących 
dyrektywach; podkreśla, że procedura 
negocjacyjna w obecnej formie jest 
najmniej przejrzystą ze wszystkich 
procedur zamówień publicznych; jest w 
związku z tym zdania, że w przypadku 
zamiaru dokonania jakiegokolwiek 
rozszerzenia zakresu procedury 
negocjacyjnej należy wprowadzić dalsze 
zabezpieczenia przed nadużyciami, np. 
obowiązek instytucji zamawiającej do 
określenia przynajmniej pewnych 
minimalnych warunków odnoszących się 
do przeprowadzenia procedury dla 
wszystkich początkowych oferentów, jak 
ma to miejsce w przypadku dobrze 
funkcjonujących zamówień prywatnych, a 
także określenie wymagań dotyczących 
pisemnej dokumentacji;

Or. en

Poprawka 155
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. opowiada się za tym, aby za 
standardową procedurę uznano wcześniej 
ogłaszane procedury negocjacyjne; jest 

15. opowiada się za tym, aby w szerszym 
stopniu stosowano wcześniej ogłaszane 
procedury negocjacyjne, dzięki czemu 
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zdania, że dalsze zabezpieczenia przed 
nadużyciami należy wprowadzić w formie 
wymagań dotyczących pisemnej 
dokumentacji; apeluje do Komisji 
o włączenie do dyrektyw, o których mowa, 
elastyczniejszych przepisów dotyczących 
porozumień ramowych;

instytucje zamawiające i podmioty 
gospodarcze byłyby w stanie lepiej się ze 
sobą komunikować, a koordynacja podaży 
i popytu przebiegałaby skuteczniej; jest 
zdania, że w prawodawstwie należy 
zawrzeć wystarczające gwarancje 
zapewniające równe traktowanie 
oferentów; jest zdania, że dalsze 
zabezpieczenia przed nadużyciami należy 
wprowadzić w formie wymagań 
dotyczących pisemnej dokumentacji; 
apeluje do Komisji o włączenie do 
dyrektyw, o których mowa, 
elastyczniejszych przepisów dotyczących 
porozumień ramowych;

Or. nl

Poprawka 156
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu obecnych podejść do 
kwalifikowania dostawców (w 
szczególności umów ramowych, 
dynamicznych systemów zakupów oraz 
wykorzystania systemów kwalifikacyjnych 
przez instytucje zamawiające w sektorach 
użyteczności publicznej), aby wszelkie 
nowe podejścia do kwalifikowania 
pozwalały ograniczać koszty i ramy 
czasowe, były atrakcyjne zarówno dla 
instytucji zamawiających, jak i podmiotów 
gospodarczych, oraz umożliwiały 
osiągnięcie najlepszych możliwych 
rezultatów;

Or. en
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Poprawka 157
Frank Engel, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o tym, że nalega na
systematyczne przyjmowanie ofert 
alternatywnych (lub wariantów), ponieważ 
mają one kluczowe znaczenie dla 
promowania i rozpowszechniania 
innowacyjnych rozwiązań; podkreśla, że 
specyfikacje odnoszące się do 
charakterystyki i wymagań w zakresie 
funkcjonalności oraz wyraźne przyjęcie 
wariantów umożliwiają oferentom 
zaproponowanie innowacyjnych 
rozwiązań;

16. przypomina o tym, że nalega na 
systematyczne przyjmowanie ofert 
alternatywnych (lub wariantów), ponieważ 
mają one kluczowe znaczenie dla 
promowania i rozpowszechniania 
innowacyjnych rozwiązań; podkreśla, że 
specyfikacje odnoszące się do 
charakterystyki i wymagań w zakresie 
funkcjonalności oraz wyraźne przyjęcie 
wariantów umożliwiają oferentom 
zaproponowanie innowacyjnych 
rozwiązań, zwłaszcza w wysoce 
innowacyjnych sektorach, takich jak TIK;

Or. fr

Poprawka 158
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa ponadto do zbadania 
wszystkich dróg legislacyjnych i 
nielegislacyjnych w celu zapewnienia 
tego, aby zamówienia publiczne w 
większym stopniu przyczyniały się do 
promowania innowacji w Europie, np. 
poprzez wprowadzenie nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
umożliwiającego zapewnienie 
innowacyjnym przedsiębiorstwom 
wyższego zwrotu z inwestycji;
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Or. fr

Poprawka 159
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wyraża ubolewanie, że oferenci mają 
tylko ograniczone możliwości 
korygowania pominięć w swoich ofertach; 
w związku z tym zwraca się do Komisji 
o wyjaśnienie, które pominięcia mogą być 
korygowane przez oferentów, jakie 
dodatkowe korekty są dopuszczalne i 
w jaki sposób należy zagwarantować 
przejrzystość i równe traktowanie;

17. wyraża ubolewanie, że dostawcy mają 
tylko ograniczone możliwości 
korygowania pominięć w swoich ofertach; 
w związku z tym zwraca się do Komisji 
o wyjaśnienie, które pominięcia mogą być 
korygowane przez dostawców, jakie 
dodatkowe korekty są dopuszczalne i 
w jaki sposób należy zagwarantować 
przejrzystość i równe traktowanie;

Or. de

Poprawka 160
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
skorzystania z wcześniejszych 
doświadczeń z oferentem na podstawie 
oficjalnego sprawozdania z oceny; zaleca 
wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co 
powinno zagwarantować przejrzystość 
i obiektywność;

skreślony

Or. en
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Poprawka 161
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
skorzystania z wcześniejszych 
doświadczeń z oferentem na podstawie 
oficjalnego sprawozdania z oceny; zaleca 
wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co 
powinno zagwarantować przejrzystość 
i obiektywność;

skreślony

Or. en

Poprawka 162
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
skorzystania z wcześniejszych 
doświadczeń z oferentem na podstawie 
oficjalnego sprawozdania z oceny; zaleca 
wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co 
powinno zagwarantować przejrzystość 
i obiektywność;

18. zwraca uwagę, że instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
skorzystania z wcześniejszych 
doświadczeń z oferentem, z oficjalnym 
sprawozdaniem z oceny oraz z terminem
dla wykluczeń; powinno to zagwarantować 
przejrzystość i obiektywność;

Or. en

Poprawka 163
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 18



AM\874213PL.doc 91/116 PE469.956v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
skorzystania z wcześniejszych 
doświadczeń z oferentem na podstawie 
oficjalnego sprawozdania z oceny; zaleca
wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co 
powinno zagwarantować przejrzystość 
i obiektywność;

18. zwraca uwagę, że instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
skorzystania z wcześniejszych 
doświadczeń z oferentem na podstawie 
oficjalnego sprawozdania z oceny; zaleca 
wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co 
powinno zagwarantować przejrzystość 
i obiektywność; wskazuje konieczność 
dokonania uproszczenia przepisów 
określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 
2004/18/WE, zgodnie z którym oferent, 
który w ramach wcześniejszej procedury 
zamówień publicznych dopuścił się 
naruszenia, mógłby odzyskać 
wiarygodność po wyczerpującym 
udowodnieniu, że poddał się skutecznej 
procedurze samokontroli; takie 
doprecyzowanie przyczyniłoby się do 
rozwoju mechanizmów antykorupcyjnych 
dzięki zapewnieniu podstawy dla bodźców 
umożliwiających przyspieszenie 
likwidowania praktyk korupcyjnych, a 
także pozwoliłoby na wyeliminowanie 
poważnych niepewności prawnych;

Or. en

Poprawka 164
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych; zaleca 

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu i 
gwarantowania obiektywności zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
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ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych;

i operatorów rynkowych; zaleca 
ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych;

Or. hu

Poprawka 165
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych; zaleca 
ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych;

19. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że w zielonej księdze nie wspomniano 
o niedociągnięciach, braku wiedzy 
specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych; zaleca 
ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych w celu 
wspierania wymiany informacji i 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; zachęca ponadto 
organizacje zrzeszające, zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i UE, do przyjęcia 
wspólnej odpowiedzialności za 
udostępnianie odpowiednich informacji i 
ułatwianie wymiany informacji między 
swoimi członkami w całej Europie;

Or. en

Poprawka 166
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych; zaleca 
ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych;

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych, zwłaszcza 
poprzez wspieranie rozwoju 
przeznaczonych dla nich programów 
szkoleniowych; zaleca ustanowienie sieci 
centrów doskonałości w istniejących 
ramach krajowych;

Or. fr

Poprawka 167
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze 
strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych; zaleca 
ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych;

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie 
wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat 
zamówień, ani niedoskonałościach 
strategii zamówień publicznych; podkreśla 
znaczenie promowania profesjonalizmu 
zarówno ze strony instytucji 
zamawiających, jak i operatorów 
rynkowych; zaleca ustanowienie sieci 
centrów doskonałości w istniejących 
ramach krajowych;

Or. fi

Poprawka 168
Wim van de Camp
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zwraca się o zwiększenie wartości 
progowej dla usług i dostaw;

Or. en

Poprawka 169
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 19 – tiret drugie (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zwraca się o zwiększenie możliwości 
działów zamawiających w zakresie 
dogłębnego analizowania rynku w fazie 
przed ogłoszeniem oferty przetargowej;

Or. en

Poprawka 170
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie przejrzystych i 
zrozumiałych podręczników zarówno dla 
instytucji zamawiającej, jak i dla oferenta; 
wyraża niezadowolenie w związku z tym, 
że opublikowane w 2005 i 2010 r. 
dokumenty „Ekologiczne zakupy! 
Podręcznik dotyczący ekologicznych 
zamówień publicznych” i „Kwestie 
społeczne w zakupach. Przewodnik 
dotyczący uwzględniania kwestii 
społecznych w zamówieniach 
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publicznych” nie są pod tym względem 
wystarczająco praktyczne;

Or. de

Poprawka 171
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca się do Komisji o stworzenie 
łatwo dostępnej strony internetowej, która 
zawierałaby aktualny przegląd wszystkich 
dostępnych europejskich przetargów na 
zamówienia publiczne wraz z krótkim 
opisem poszczególnych przetargów, 
sporządzonym w łatwym i zrozumiałym 
języku; zaleca, aby taka strona 
internetowa oferowała usługę 
powiadamiania subskrybentów o 
ogłoszeniu nowego przetargu w wybranym 
obszarze zainteresowania;

Or. en

Poprawka 172
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję, aby ponownie 
zredagowała warunki zamówień 
zastrzeżonych, o których mowa w art. 19 
dyrektywy 2004/18/WE, w świetle 
trudności w interpretacji pojęcia „zakładu 
pracy chronionej” z uwagi na próg 50% 
pracowników niepełnosprawnych, w 
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stosownym przypadku wzorując się na 
dobrych praktykach niektórych państw 
członkowskich, np. na modelu włoskich 
spółdzielni socjalnych typu B;

Or. fr

Poprawka 173
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. stwierdza, że tylko 1,4% zamówień 
przydzielanych jest przedsiębiorstwom z 
innych państw członkowskich; podkreśla, 
że profesjonalizacja i lepsze wyszkolenie 
instytucji zamawiających i oferentów 
przyczyniłyby się do wzmocnienia 
konkurencji w całej UE i lepszego 
wykorzystania zalet jednolitego rynku 
zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 174
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień 
oraz umożliwi im udział w tych 
procedurach na równiejszych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
oraz organizowanie kampanii 
uświadamiających i przeprowadzanie 
konsultacji ułatwi MŚP dostęp do tego 
typu zamówień oraz umożliwi im udział 
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w tych procedurach na równiejszych 
i bardziej sprawiedliwych zasadach;

Or. lt

Poprawka 175
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień 
oraz umożliwi im udział w tych 
procedurach na równiejszych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
oraz organizowanie kampanii 
uświadamiających i przeprowadzanie 
konsultacji ułatwi MŚP dostęp do tego 
typu zamówień oraz umożliwi im udział 
w tych procedurach na równiejszych 
i bardziej sprawiedliwych zasadach;

Or. lt

Poprawka 176
Toine Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień 
oraz umożliwi im udział w tych 

20. podkreśla, że MŚP, które są siłą 
napędową europejskiej gospodarki, muszą 
– podobnie jak inne przedsiębiorstwa 
gospodarcze – mieć bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych w celu 
podtrzymania zatrudnienia, innowacji
i wzrostu; podkreśla, że uproszczenie tych 
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procedurach na równiejszych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

procedur i formalności administracyjnych 
ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień 
oraz umożliwi im udział w tych 
procedurach na równiejszych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

Or. nl

Poprawka 177
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień 
oraz umożliwi im udział w tych 
procedurach na równiejszych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że uproszczenie tych procedur, 
tworzenie strategii przyjaznych dla MŚP i 
wdrażanie kodeksu najlepszych praktyk 
ułatwiającego MŚP dostęp do zamówień 
publicznych ułatwi MŚP dostęp do tego 
typu zamówień oraz umożliwi im udział 
w tych procedurach na równiejszych 
i bardziej sprawiedliwych zasadach;

Or. en

Poprawka 178
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do 
zamówień publicznych dla MŚP ma 
kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; 
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podkreśla, że uproszczenie tych procedur 
ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień 
oraz umożliwi im udział w tych 
procedurach na równiejszych i bardziej 
sprawiedliwych zasadach;

podkreśla, że uproszczenie tych procedur i 
stosowanie europejskiego kodeksu 
najlepszych praktyk ułatwiającego MŚP 
dostęp do zamówień publicznych ułatwi 
MŚP dostęp do tego typu zamówień oraz 
umożliwi im udział w tych procedurach na 
równiejszych i bardziej sprawiedliwych 
zasadach;

Or. fi

Poprawka 179
Frank Engel, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. jeśli w kontekście przeglądu dyrektyw 
analizowana jest kwestia wielkości 
wartości progowych, należy ściśle 
przestrzegać prawnie wiążących 
wytycznych Porozumienia w sprawie 
zamówień publicznych; w związku z tym 
należy również wziąć pod uwagę, że ze 
względu na trudne negocjacje w sprawie 
dostępu do zamówień publicznych 
podwyższenie wartości progowych w 
Europie bardzo łatwo mogłoby stać się 
przyczyną dalszych utrudnień w polityce 
handlowej UE;

Or. fr

Poprawka 180
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża ubolewanie w zawiązku z tym, 
że instytucje zamawiające wymagają 
nieproporcjonalnych gwarancji 
finansowych, zabezpieczeń i gwarancji 
właściwego wykonania umów, co stanowi 
dodatkową przeszkodę dla MŚP; wzywa 
Komisję do przeanalizowania tego, jakie 
inne podejście można zastosować w celu 
zwiększenia udziału MŚP w procedurach 
zamówień publicznych;

Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zachęca MŚP do korzystania ze 
wspólnych zamówień publicznych i 
łączenia zamówień w odniesieniu do reguł 
konkurencji, co pozwoliłoby im osiągnąć 
korzyści skali w takich obszarach, jak 
logistyka i transport; zachęca władze 
publiczne do zachowania elastyczności 
podczas rozważania korzystania z tego 
rodzaju nowoczesnych i dobrowolnych 
form umów;

Or. en

Poprawka 182
Toine Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)



AM\874213PL.doc 101/116 PE469.956v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

20a. jest przekonany, że zapewnianie 
uproszczonego, równego i sprawiedliwego 
dostępu do zamówień publicznych 
wszystkim podmiotom gospodarczym 
doprowadziłoby do lepszego wykorzystania 
pieniędzy podatników;

Or. nl

Poprawka 183
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że europejski rynek 
zamówień publicznych jest bardziej 
otwarty niż rynki międzynarodowych 
partnerów UE, co jest powodem tego, że 
przedsiębiorstwa z UE nie są w stanie 
konkurować na jednakowych zasadach z 
przedsiębiorstwami zagranicznymi i mają 
trudności w dostępie do rynków państw 
trzecich; wzywa Komisję do 
przeanalizowania polityki zamówień 
publicznych wobec państw trzecich w celu 
zapewnienia bardziej zrównoważonego i 
wzajemnego dostępu do unijnych i 
zagranicznych zamówień publicznych;

Or. lt

Poprawka 184
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. popiera to, że większa elastyczność, 
ochrona prawna i rozwój technologii w 
ramach zasad dotyczących zamówień 
publicznych mogą przyczynić się do 
otwarcia nowych możliwości i ułatwienia 
dostępu MŚP, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwom, do nowych 
rynków zamówień publicznych; zwraca 
uwagę Komisji i państw członkowskich na 
to, aby podczas przyjmowania 
elastycznych i przyjaznych dla 
użytkownika instrumentów nie tworzyły 
nowych przeszkód dla MŚP, a przede 
wszystkim aby uwzględniały ich interesy;

Or. en

Poprawka 185
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do stworzenia 
dedykowanej strony internetowej 
umożliwiającej dobrowolne ogłaszanie 
zamówień publicznych o wartościach 
poniżej progowych, stanowiącej odrębną 
część portalu internetowego Tenders 
Electronic Daily (TED); podkreśla, że 
Komisja powinna podjąć kroki mające na 
celu zwiększenie ogólnej świadomości 
istnienia TED, prezentowania zamówień, 
kryteriów wyszukiwania zamówień i 
możliwości składania odwołań, przede 
wszystkim w celu zachęcania do 
korzystania z proponowanej nowej strony 
dla zamówień publicznych o wartościach 
poniżej progowych przez mniejsze 
instytucje zamawiające i oferentów;
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Or. en

Poprawka 186
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do stworzenia 
publicznego portalu – w celu poprawy 
dostępu do procedur zamówień 
publicznych i zwiększenia ich 
przejrzystości – stanowiącego wsparcie dla 
MŚP i zawierającego różnorodne 
informacje dotyczące zamówień 
publicznych od etapu zaproszenia do 
składania wniosków do etapu udzielenia 
zamówienia, na którym wskazana będzie 
również wartość poszczególnych 
zamówień;

Or. hu

Poprawka 187
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do zbadania 
wszystkich możliwości promowania 
łączenia MŚP i małych podmiotów w 
sposób czasowy lub trwały, aby umożliwić 
tym podmiotom udział w przetargach 
dotyczących zamówień, które nie są 
podzielone na części, bez konieczności 
występowania jako podwykonawca; 
konkretnie ocenia, że należy przewidzieć 
kampanie informacyjne i dotyczące 
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szkoleń prawnych i technicznych, w 
stosownym przypadku z udziałem 
organizacji rzemieślniczych oraz 
krajowych lub regionalnych MŚP;

Or. fr

Poprawka 188
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wskazuje, że ogólnie MŚP nie 
dysponują znacznymi ani 
specjalistycznymi zdolnościami 
administracyjnymi oraz że w związku z 
tym podstawowe znaczenie ma to, aby 
zminimalizować nakładane na nie 
obciążenia administracyjne;

Or. lt

Poprawka 189
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie w tym względzie w 
szczególności obecnej praktyki zlecania 
podwykonawstwa MŚP, często na 
gorszych warunkach, niż przyznane 
wykonawcy, w odniesieniu do części 
zamówień, które nie zostały podzielone na 
etapy lub ich wielkość nie pozwalała MŚP 
na udział w procedurze zamówień 
publicznych;
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Or. en

Poprawka 190
Frank Engel, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. proponuje, aby oświadczenia własne 
zostały dopuszczone, pod warunkiem, że są 
one wykonalne, oraz aby dokumentów 
oryginalnych żądano wyłącznie od 
kandydatów, którzy zostali 
zakwalifikowani, lub od zwycięskich 
oferentów; zwraca się do Komisji 
o promowanie opcji „paszportu zamówień 
publicznych”, najlepiej w formie 
ujednoliconego elektronicznego systemu 
rejestracji na szczeblu krajowym, ponieważ 
tego typu paszport potwierdzałby, że 
operator posiada wymagane deklaracje 
i dokumenty; jest przekonany, że 
przyczyniłoby się to do znacznej 
oszczędności czasu i kosztów;

22. proponuje, aby oświadczenia własne 
zostały dopuszczone, pod warunkiem, że są 
one wykonalne, oraz aby dokumentów 
oryginalnych żądano wyłącznie od 
kandydatów, którzy zostali 
zakwalifikowani, lub od zwycięskich 
oferentów, co pozwoli uniknąć 
ewentualnych opóźnień i zakłóceń rynku, 
związanych ze składaniem 
nieprawidłowych oświadczeń; zwraca się 
do Komisji o promowanie opcji „paszportu 
zamówień publicznych”, najlepiej 
w formie ujednoliconego elektronicznego 
systemu rejestracji na szczeblu krajowym, 
ponieważ tego typu paszport 
potwierdzałby, że operator posiada 
wymagane deklaracje i dokumenty; jest 
przekonany, że przyczyniłoby się to do 
znacznej oszczędności czasu i kosztów;

Or. fr

Poprawka 191
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. proponuje, aby oświadczenia własne 
zostały dopuszczone, pod warunkiem, że są 
one wykonalne, oraz aby dokumentów 
oryginalnych żądano wyłącznie od 

22. proponuje, aby oświadczenia własne 
zostały dopuszczone, pod warunkiem, że są 
one wykonalne, oraz aby dokumentów 
oryginalnych żądano wyłącznie od 
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kandydatów, którzy zostali 
zakwalifikowani, lub od zwycięskich 
oferentów; zwraca się do Komisji 
o promowanie opcji „paszportu zamówień 
publicznych”, najlepiej w formie 
ujednoliconego elektronicznego systemu 
rejestracji na szczeblu krajowym, ponieważ 
tego typu paszport potwierdzałby, że 
operator posiada wymagane deklaracje 
i dokumenty; jest przekonany, że 
przyczyniłoby się to do znacznej 
oszczędności czasu i kosztów;

kandydatów, którzy zostali 
zakwalifikowani, lub od zwycięskich 
oferentów; zwraca się do Komisji 
o promowanie opcji „paszportu zamówień 
publicznych”, najlepiej w formie 
ujednoliconego elektronicznego systemu 
rejestracji na szczeblu krajowym, ponieważ 
tego typu paszport potwierdzałby, że 
operator posiada wymagane deklaracje 
i dokumenty; jest przekonany, że 
przyczyniłoby się to do znacznej 
oszczędności czasu i kosztów; podkreśla, 
że europejski system wstępnej kwalifikacji 
mógłby być użytecznym instrumentem, 
jeśli pozostałby nieskomplikowany, 
niedrogi i łatwo dostępny dla MŚP;

Or. en

Poprawka 192
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

w ramach zewnętrznego wymiaru 
unijnych zamówień publicznych należy 
uwzględniać zobowiązania UE dotyczące 
propagowania w państwach trzecich 
godnej pracy, równości, poszanowania 
praw podstawowych, wolności i norm 
pracy, a także ochrony środowiska i 
efektywności energetycznej; zasad tych 
należy przestrzegać również wtedy, gdy 
prowadzi się działania poza granicami 
UE; każdy przegląd przepisów 
dotyczących zamówień publicznych musi 
wzmacniać zarówno zewnętrzny, jak i 
wewnętrzny wymiar tych zasad; na 
szczeblu UE należy podjąć dodatkowe 
działania mające na celu ulepszenie norm 
społecznych i środowiskowych w ramach 
łańcuchów dostaw, czego jednocześnie 
należy dokonać w ramach polityki 
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handlowej; Komisja Europejska musi w 
znacznym stopniu zaangażować się we 
współpracę z najważniejszymi 
podmiotami, takimi jak związki zawodowe 
i organizacje pozarządowe, mającą na 
celu opracowanie skutecznych strategii i 
struktur;

Or. en

Poprawka 193
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – akapit drugi (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

procedury dotyczące karania i 
wykluczania oferentów, określone na 
mocy artykułu dotyczącego wyjątkowo 
niskich ofert, powinny być mniej 
skomplikowane, zwłaszcza w odniesieniu 
do zapewniania zgodności z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony zatrudnienia i warunków pracy; 
należy określić wymogi dotyczące 
udzielania przez oferentów informacji 
instytucji zamawiającej, a nie zmuszać 
właściwy organ do szukania tego rodzaju 
informacji;

Or. en

Poprawka 194
Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wskazuje, że kryteria wyboru 
dotyczące kondycji finansowej, takie jak 



PE469.956v01-00 108/116 AM\874213PL.doc

PL

wymogi dotyczące wysokości obrotów 
danej spółki, powinny być proporcjonalne 
do charakteru danego zamówienia;

Or. en

Poprawka 195
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wskazuje na to, że to elektroniczne 
zamówienia publiczne otwierają nowe 
perspektywy unowocześnienia 
administracji w zakresie procedur 
udzielania zamówień publicznych i 
przyczyniają się do osiągnięcia większej 
przejrzystości, oszczędności czasu i 
kosztów zarówno dla oferentów, jak i dla 
instytucji zamawiających;

Or. de

Poprawka 196
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. ponownie podkreśla to, że 
elektroniczne zamówienia publiczne 
powinny być mniej kosztowne, 
wygodniejsze i bardziej przejrzyste niż 
tradycyjne procedury zamówień 
publicznych; jest jednak przekonany, że 
niektóre elementy wciąż wymagają 
ulepszenia i że należałoby podjąć 
dodatkowe działania w zakresie dostępu 
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do wiarygodnych, porównywalnych i 
obiektywnych informacji i danych 
statystycznych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia niezbędnego 
szkolenia wszystkim użytkownikom 
elektronicznych zamówień publicznych, 
zwłaszcza MŚP, w celu zagwarantowania 
ich lepszego zrozumienia i wykorzystania 
możliwości tego systemu;

Or. en

Poprawka 197
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że właściwe władze powinny 
być uprawnione do nakładania kar za 
nierealizowanie celów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z 
kryteriami określonymi w przetargu, w 
tym w przypadku podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 198
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wskazuje, że instytucje zamawiające 
powinny w większym stopniu korzystać z 
możliwości dzielenia zamówień 
publicznych na części, co zwiększyłoby 
szanse udziału MŚP w zamówieniach 
publicznych pod względem ilościowym i 
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jakościowym, a także zwiększyłoby poziom 
konkurencji;

Or. lt

Poprawka 199
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Tytuł po ustępie 22 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zadanie piąte: zapewnienie właściwych 
procedur i zapobieganie uzyskiwaniu 
niesprawiedliwej przewagi

Or. en

Poprawka 200
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wskazuje, że zwalczanie korupcji i 
uprzywilejowania jest wspólnym celem 
przedmiotowych dyrektyw; podkreśla, że 
państwa członkowskie stają przed różnymi 
wyzwaniami w tym obszarze oraz że 
bardziej złożone europejskie podejście 
wiąże się z ryzykiem osłabienia wysiłków 
mających na celu usprawnienie i 
uproszczenie tych przepisów, a także ze 
stworzeniem nowych przeszkód 
administracyjnych; wskazuje, że zasady 
przejrzystości i konkurencji odgrywają 
podstawową rolę w zwalczaniu korupcji; 
zwraca się o przyjęcie wspólnego 
podejścia do środków samokontroli w celu 
zapobiegania zakłóceniom rynku i 
zapewniania jednakowej pewności prawa 
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podmiotom gospodarczym i instytucjom 
zamawiającym;

Or. en

Poprawka 201
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. jest zdania, że z uwagi na to, iż 
zamówienia publiczne dotyczą środków 
publicznych, powinny one być przejrzyste i 
objęte kontrolą publiczną; zwraca się do 
Komisji o wyjaśnienia mające na celu 
zapewnienie pewności prawa dla 
lokalnych i innych władz publicznych oraz 
umożliwienie im informowania obywateli 
o ich zobowiązaniach umownych;

Or. en

Poprawka 202
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. wzywa Komisję do dokonania oceny 
problemów związanych z niezwykle 
niskimi ofertami oraz do zaproponowania 
odpowiednich rozwiązań; zaleca 
instytucjom zmawiającym udzielanie z 
odpowiednim wyprzedzeniem 
wystarczających informacji innym 
oferentom w przypadku niezwykle niskich 
ofert w celu umożliwienia im oceny tego, 
czy istnieją podstawy do wszczęcia 
procedury przeglądu; zwraca się o 
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zapewnienie większej spójności między 
wspólną polityką UE w zakresie handlu 
zagranicznego a praktykami państw 
członkowskich akceptujących niezwykle 
niskie oferty;

Or. en

Poprawka 203
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Tytuł po ustępie 22 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zadanie szóste: zwiększanie stopnia 
korzystania z elektronicznych zamówień 
publicznych

Or. en

Poprawka 204
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22d. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie szerszego 
stosowania e-zamówień w UE; wskazuje, 
że nie osiągnięto celów określonych w 
planie działania dotyczącym 
elektronicznych zamówień publicznych 
oraz że konieczne jest większe 
przywództwo polityczne na wszystkich 
szczeblach rządzenia – w tym na szczeblu 
UE – w celu utrzymania i zwiększenia 
tempa przechodzenia na elektroniczne 
zamówienia publiczne;

Or. en
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Poprawka 205
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22e. podkreśla, że Komisja ma do 
odegrania wyjątkową rolę we wspieraniu 
normalizacji, a kwestie związane np. z 
infrastrukturą, elektronicznymi podpisami 
i znacznikami czasu wymagają wspólnie 
uzgodnionego formatu w celu zachowania 
bezpieczeństwa; zwraca się do Komisji o 
opracowanie wspólnych norm w tym 
zakresie; podkreśla, że uciążliwe 
wymagania techniczne dotyczące 
uwierzytelniania oferenta mogą stanowić 
przeszkodę dla podmiotów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 206
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22f. podkreśla, że w celu zapewnienia 
interoperacyjności różnych systemów i 
unikania uzależnienia do jednego 
dostawcy należy przestrzegać otwartych 
norm i neutralności technologii; zwraca 
się do Komisji o zapewnienie rzeczywistej 
interoperacyjności między różnymi 
platformami z zakresu elektronicznych 
zamówień publicznych, które już istnieją 
w państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 207
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22g. wskazuje, że każdy wniosek 
ustawodawczy mający na celu 
rozszerzenie zakresu i uproszczenie 
stosowania elektronicznych zamówień 
publicznych powinien wchodzić w skład 
procesu przeglądu głównych dyrektyw 
dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych, a także że 
powinien być zgodny z zakresem ogólnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, takich jak zobowiązania 
związane z progami;

Or. en

Poprawka 208
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22h. podkreśla, że elektroniczne 
zamówienia publiczne mogą doprowadzić 
do uproszczenia całego procesu 
udzielania zamówień publicznych i 
przynieść korzyści, które doprowadzą do 
znacznego zmniejszenia kosztów oraz 
znacznych oszczędności czasu zarówno w 
przypadku przedsiębiorstw, jak i władz 
publicznych, a także mogą przyczynić się 
do zwiększenia przejrzystości i 
dostępności;

Or. en
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Poprawka 209
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22i. wskazuje, że przyjmowanie aktów 
prawnych nie jest jedynym sposobem 
wspierania zmian; zwraca się w związku z 
tym do Komisji o przeanalizowanie 
nowych sposobów transgranicznej 
wymiany doświadczeń, najlepszych 
praktyk i transferu wiedzy przez podmioty 
lokalne i regionalne; podkreśla, że istnieje 
silna potrzeba dalszego zwiększania 
potencjału i zrozumienia wśród 
pracowników zajmujących się 
elektronicznymi zamówieniami 
publicznymi, a także wspierania MŚP w 
budowaniu wiedzy i potencjału za pomocą 
krajowych lub unijnych bodźców, w celu 
zapewnienia równych szans MŚP i dużym 
przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 210
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 22j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22j. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedzianą w planie działania Komisji 
Europejskiej na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2011–2015 chęć 
przekształcenia platformy epractice.eu w 
skuteczne narzędzie wymiany doświadczeń 
i informacji przez państwa członkowskie i 
pracowników zajmujących się 
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elektroniczną administracją, a także 
zdecydowanie opowiada się za 
rozszerzeniem jego zakresu na lokalnych i 
regionalnych pracowników; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy UE, 
takie jak PEPPOL i e-CERTIS;

Or. en


