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Изменение 1
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че все повече нараства 
взаимната обвързаност между 
вътрешния пазар и международните 
пазари; в този контекст, счита, че 
законодателите на вътрешния пазар на 
ЕС и преговарящите от името на ЕС в 
областта на международната търговия 
следва винаги да отчитат възможните 
взаимни последици за всички страни, 
когато осъществяват своята дейност;

1. посочва, че все повече нараства 
взаимната обвързаност между 
вътрешния пазар и международните 
пазари; в този контекст, счита, че 
законодателите на вътрешния пазар на 
ЕС и преговарящите от името на ЕС в 
областта на международната търговия 
следва винаги да се стремят към това, 
политиките в областта на 
поръчките да насърчават 
ценностите на ЕС , като например 
прозрачност, принципна позиция 
срещу корупцията и напредък в 
областта на социалните права и 
правата на човека, и да отчитат 
възможните взаимни последици за 
всички страни, когато осъществяват 
своята дейност

Or. en

Изменение 2
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че все повече нараства 
взаимната обвързаност между 
вътрешния пазар и международните 
пазари; в този контекст, счита, че 
законодателите на вътрешния пазар на 
ЕС и преговарящите от името на ЕС в 
областта на международната търговия 
следва винаги да отчитат 
възможните взаимни последици за 

1. посочва, че все повече нараства 
взаимната обвързаност между 
вътрешния пазар и международните 
пазари; в този контекст, счита, че 
законодателите на вътрешния пазар на 
ЕС и преговарящите от името на ЕС в 
областта на международната търговия 
трябва да следват последователна 
политика;
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всички страни, когато осъществяват 
своята дейност;

Or. en

Изменение 3
Robert Sturdy

Проектостановище
Точка 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че все повече нараства 
взаимната обвързаност между 
вътрешния пазар и международните 
пазари; в този контекст, счита, че 
законодателите на вътрешния пазар на 
ЕС и преговарящите от името на ЕС в 
областта на международната търговия 
следва винаги да отчитат възможните 
взаимни последици за всички страни, 
когато осъществяват своята дейност;

1. посочва, че все повече нараства 
взаимната обвързаност между 
вътрешния пазар и международните 
пазари; в този контекст, счита, че 
законодателите на вътрешния пазар на 
ЕС и преговарящите от името на ЕС в 
областта на международната търговия 
следва винаги да отчитат възможните 
взаимни последици за всички страни, 
когато осъществяват своята дейност; с 
оглед на по-добра съгласуваност, 
приканва комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите, 
комисията по международна 
търговия и главните преговарящи на 
ЕС по въпросите на търговията да 
провеждат съвместни информативни 
заседания преди и по време на ключови 
международни търговски преговори, 
например преговорите по 
споразуменията за свободна търговия, 
с цел да се оценят последиците за 
единния пазар на ЕС и за 
безопасността на потребителите, 
както и достъпа на предприятия от 
ЕС до чуждестранни пазари;

Or. en
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Изменение 4
Michael Theurer

Проектостановище
Точка 1 a (нова)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че една стабилна 
рамка за държавните поръчки е 
предварително условие за пазар, 
който е ориентиран към принципите 
на лоялна и свободна конкуренция, а 
също така подпомага борбата с 
корупцията;

Or. en

Изменение 5
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 1 a (нова)

Проектостановище Изменение

1a. продължава да не бъде убеден 
относно възгледа на ОИСР, че 
насърчаването на ефикасността, т.е. 
избора на доставчика, предлагащ най-
ниската цена, трябва да бъде 
главната цел на ефективната 
политика в областта на поръчките; 
счита, че други цели на обществената 
политика, включително стратегиите 
в подкрепа на заетостта и срещу 
бедността, насърчаването на местни 
иновационни обединения и поръчките 
в рамките на „зелената“ търговия и 
„справедливата“ търговия (Fair 
Trade), са също толкова, ако не и по-
важни;

Or. en
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Изменение 6
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че едно плурилатерално 
споразумение като споразумението 
относно държавните поръчки 
представлява най-доброто средство 
за осигуряване на равни условия за 
европейските предприятия във връзка 
с пазарния достъп до обществени 
поръчки на международно равнище; 
поради тази причина настоятелно 
призовава Комисията да продължи 
усилията си за сключване на това 
амбициозно споразумение относно 
държавните поръчки;

2. отбелязва временното 
споразумение относно 
преразглеждането на споразумението 
относно държавните поръчки във връзка 
с пазарния достъп до обществени 
поръчки на международно равнище; 
призовава Комисията да преразгледа 
въпроса за реформата на 
споразумението относно държавните 
поръчки в светлината на 
настоящата икономическа криза, 
така че да се гарантира 
възможността чрез публичните 
разходи на всички равнища на 
управление да се постигат цели, 
които имат антицикличен характер, 
подкрепят заетостта и 
регионалното развитие;

Or. en

Изменение 7
Michael Theurer

Проектостановище
Точка 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че едно плурилатерално 
споразумение като споразумението 
относно държавните поръчки 
представлява най-доброто средство за 
осигуряване на равни условия за 
европейските предприятия във връзка с 
пазарния достъп до обществени поръчки 
на международно равнище; поради тази 
причина настоятелно призовава 

2. счита, че едно плурилатерално 
споразумение като споразумението 
относно държавните поръчки 
представлява най-доброто средство за 
осигуряване на равни условия за 
европейските предприятия във връзка с 
пазарния достъп до обществени поръчки 
на международно равнище; поради тази 
причина настоятелно призовава 
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Комисията да продължи усилията си 
за сключване на това амбициозно 
споразумение относно държавните 
поръчки;

Комисията да приключи преговорите 
относно междинния текст, договорен 
през 2006 г. като преразгледан 
вариант на споразумението относно 
държавните поръчки, което влезе в 
сила през 1996 г.;

Or. en

Изменение 8
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че едно плурилатерално 
споразумение като споразумението 
относно държавните поръчки 
представлява най-доброто средство за 
осигуряване на равни условия за 
европейските предприятия във връзка с 
пазарния достъп до обществени поръчки 
на международно равнище; поради тази 
причина настоятелно призовава 
Комисията да продължи усилията си за 
сключване на това амбициозно 
споразумение относно държавните 
поръчки;

2. счита, че едно плурилатерално 
споразумение като споразумението 
относно държавните поръчки 
представлява средство за осигуряване на 
равни условия за европейските 
предприятия във връзка с пазарния 
достъп до обществени поръчки на 
международно равнище; поради тази 
причина настоятелно призовава 
Комисията да продължи усилията си за 
сключване на това амбициозно 
споразумение относно държавните 
поръчки; посочва, че в своя преамбюл и 
в член V споразумението относно 
държавните поръчки признава 
специалното и диференцирано 
третиране на развиващите се 
страни;

Or. en

Изменение 9
Michael Theurer

Проектостановище
Точка 2 a (нова)
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Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че с изключение на 
държавите от ЕАСТ (Норвегия, 
Лихтенщайн и Исландия), никоя друга 
страна не успя да изпълни исканията 
на Комисията за осъществяване на 
задълженията по споразумението 
относно държавните поръчки;

Or. en

Изменение 10
Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Точка 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че пазарът на обществени 
поръчки на ЕС остава най-отвореният 
пазар на обществени поръчки в световен 
мащаб; 

3. счита, че пазарът на обществени 
поръчки на ЕС остава най-отвореният 
пазар на обществени поръчки в световен 
мащаб; счита, че следва да бъде 
запазен общият принцип на 
отворения пазар на обществени 
поръчки на Европейския съюз, като 
същевременно се отчитат 
интересите на предприятията от 
Съюза на вътрешния пазар на ЕС и на 
пазарите на трети страни;

Or. pl

Изменение 11
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че пазарът на обществени 3. счита, че пазарът на обществени 
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поръчки на ЕС остава най-отвореният 
пазар на обществени поръчки в световен 
мащаб;

поръчки на ЕС остава най-отвореният 
пазар на обществени поръчки в световен
мащаб; отправя искане към 
Комисията да му бъде представен 
обстоен статистически преглед 
относно дяла на доставчиците от 
трети страни на пазарите за поръчки 
на стоки и услуги на 27-те държави-
членки и общите цифри;

Or. en

Изменение 12
Michael Theurer

Проектостановище
Точка 3 a (нова)

Проектостановище Изменение

3a. настоятелно призовава 22-те 
държави – наблюдатели на 
споразумението относно държавните 
поръчки да ускорят процеса на 
присъединяването си към 
споразумението; настоятелно 
призовава конкретно най-слабо 
развитите страни да преразгледат 
възможността за започване на 
специални преговори за 
присъединяване към споразумението 
относно държавните поръчки; 

Or. en

Изменение 13
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че нашите 4. отбелязва, че нашите международни 
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международни партньори все още не са 
отворили своите вътрешни пазари на 
обществени поръчки за дружества от ЕС 
по същия начин, по който вътрешният 
пазар на ЕС е отворен за предприятия от 
трети страни; изразява дълбоко 
съжаление относно факта, че 
основните ни търговски партньори си 
служат с практики в областта на 
обществените поръчки, които са 
дискриминационни спрямо 
доставчиците от ЕС, участващи в 
търгове за възлагане на обществени 
поръчки в трети страни;

партньори отвориха своите вътрешни 
пазари на обществени поръчки за 
дружества от ЕС по начин, различен от 
този, по който вътрешният пазар на ЕС 
беше отворен за предприятия от трети 
страни; приветства специалните 
разпоредби, приети в някои държави–
партньори по споразумението 
относно държавните поръчки, които 
засягат дискриминация, 
облагодетелстваща техните малки и 
средни предприятия (МСП), и изисква 
от Комисията да предложи подобно 
правило за МСП в европейското 
законодателство; приветства 
акцента, който Комисията поставя 
върху произведените за справедлива 
търговия стоки („Fair Trade goods“) 
при обществените поръчки, и 
призовава Комисията да предложи 
специални разпоредби относно 
справедливата търговия в 
преговорите за споразумение относно 
държавните поръчки;

Or. en

Изменение 14
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че нашите 
международни партньори все още не са 
отворили своите вътрешни пазари на 
обществени поръчки за дружества от ЕС 
по същия начин, по който вътрешният 
пазар на ЕС е отворен за предприятия от 
трети страни; изразява дълбоко 
съжаление относно факта, че 
основните ни търговски партньори си 
служат с практики в областта на 
обществените поръчки, които са 

4. отбелязва, че нашите международни 
партньори все още не са отворили 
своите вътрешни пазари на обществени 
поръчки за дружества от ЕС по същия
начин, по който вътрешният пазар на ЕС 
е отворен за предприятия от трети 
страни;
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дискриминационни спрямо 
доставчиците от ЕС, участващи в 
търгове за възлагане на обществени 
поръчки в трети страни;

Or. en

Изменение 15
Michael Theurer

Проектостановище
Точка 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че нашите 
международни партньори все още не са 
отворили своите вътрешни пазари на 
обществени поръчки за дружества от ЕС 
по същия начин, по който вътрешният 
пазар на ЕС е отворен за предприятия от 
трети страни; изразява дълбоко 
съжаление относно факта, че основните 
ни търговски партньори си служат с 
практики в областта на обществените 
поръчки, които са дискриминационни 
спрямо доставчиците от ЕС, участващи 
в търгове за възлагане на обществени 
поръчки в трети страни; 

4. изразява съжаление, че нашите 
международни партньори все още не са 
отворили своите вътрешни пазари на 
обществени поръчки за дружества от ЕС 
по същия начин, по който вътрешният 
пазар на ЕС е отворен за предприятия от 
трети страни; изразява дълбоко 
съжаление относно факта, че основните 
ни търговски партньори си служат с 
практики в областта на обществените 
поръчки, които са дискриминационни 
спрямо доставчиците от ЕС, участващи 
в търгове за възлагане на обществени 
поръчки в трети страни; изразява 
съжаление относно факта, че някои 
основни търговски партньори 
(включително членове на 
споразумението относно държавните 
поръчки) предприемат 
протекционистки мерки в областта 
на обществените поръчки;

Or. en

Изменение 16
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 4 a (нова)
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Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да престане 
да настоява търговските партньори 
да включват глави относно 
поръчките в текущите преговори за 
споразумения за свободна търговия 
(ССТ) и споразумения за икономическо 
сътрудничество (СИП), ако 
партньорите не желаят това;

Or. en

Изменение 17
Michael Theurer

Проектостановище
Точка 4 a (нова)

Проектостановище Изменение

4a. настоятелно призовава 
Комисията да направи повече за 
осигуряването на по-съществена роля 
за европейските МСП при 
международните обществени 
поръчки и да положи по-голми усилия 
за предотвратяването на 
дискриминация срещу европейските 
МСП, като въведе същите специални 
разпоредби, каквито имат някои 
членове на споразумението относно 
държавните поръчки (например 
Канада и САЩ); отбелязва, че мерки 
за подобряване на прозрачността и 
достъпа до националните пазари на 
поръчки биха помогнали на МСП да 
навлязат на тези пазари; 

Or. en
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Изменение 18
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 4 б (нова)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да престане 
да настоява по време на текущите 
преговори за ССТ и СИП търговските 
партньори да се съгласят да не 
включват свързани със МСП 
разпоредби в съответните си 
политики в областта на поръчките 
или да оттеглят тези разпоредби;

Or. en

Изменение 19
Yannick Jadot

Проектостановище
Точка 5

Проектостановище Изменение

5. силно вярва в принципа на 
реципрочност в областта на 
обществените поръчки; призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за налагане на целеви 
ограничения върху достъпа до части 
от пазара на обществени поръчки на 
ЕС по отношение на тези търговски 
партньори, които се възползват от 
отворения характер на пазара на ЕС, 
но не са показали намерение да 
отворят своя собствен пазар за 
дружества от ЕС, с цел нашите 
партньори да бъдат насърчени да 
предложат реципрочни условия за 
пазарен достъп за европейските 
дружества.

5. силно вярва в принципа на 
реципрочност в областта на 
обществените поръчки;

Or. en
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Изменение 20
Robert Sturdy

Проектостановище
Точка 5

Проектостановище Изменение

5. силно вярва в принципа на 
реципрочност в областта на 
обществените поръчки; призовава 
Комисията да разгледа възможността за 
налагане на целеви ограничения върху 
достъпа до части от пазара на 
обществени поръчки на ЕС по 
отношение на тези търговски 
партньори, които се възползват от 
отворения характер на пазара на ЕС, но 
не са показали намерение да отворят 
своя собствен пазар за дружества от ЕС, 
с цел нашите партньори да бъдат 
насърчени да предложат реципрочни 
условия за пазарен достъп за 
европейските дружества. 

5. като решително се обявява срещу 
протекционистки мерки в областта 
на обществените поръчки на 
световно равнище, силно вярва в 
принципа на реципрочност и 
пропорционалност в тази област; 
призовава Комисията да разгледа 
възможността за налагане на 
пропорционални целеви ограничения 
върху достъпа до части от пазара на 
обществени поръчки на ЕС по 
отношение на тези търговски 
партньори, които се възползват от 
отворения характер на пазара на ЕС, но 
не са показали намерение да отворят 
своя собствен пазар за дружества от ЕС, 
с цел нашите партньори да бъдат 
насърчени да предложат реципрочни и 
пропорционални условия за пазарен 
достъп за европейските дружества.

Or. en

Изменение 21
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 5

Проектостановище Изменение

5. силно вярва в принципа на 
реципрочност в областта на 
обществените поръчки; призовава 
Комисията да разгледа възможността за 
налагане на целеви ограничения върху 

5. вярва в принципа на реципрочност в 
областта на обществените поръчки по 
отношение на развитите страни; 
призовава Комисията да разгледа 
възможността за ограничения върху 
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достъпа до части от пазара на 
обществени поръчки на ЕС по 
отношение на тези търговски 
партньори, които се възползват от 
отворения характер на пазара на ЕС, но 
не са показали намерение да отворят 
своя собствен пазар за дружества от ЕС, 
с цел нашите партньори да бъдат 
насърчени да предложат реципрочни 
условия за пазарен достъп за 
европейските дружества. 

достъпа до части от пазара на 
обществени поръчки на ЕС по 
отношение на тези развити търговски 
партньори, които се възползват от 
отворения характер на пазара на ЕС, но 
не са показали намерение да отворят 
своя собствен пазар за дружества от ЕС, 
с цел нашите партньори да бъдат 
насърчени да предложат реципрочни 
условия за пазарен достъп за 
европейските дружества.

Or. en

Изменение 22
Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Точка 5a (нова)

Проектостановище Изменение

5a. обръща внимание на разпоредбите 
на членове 58 и 59 от Директива 
2004/17/ЕО; призовава държавите-
членки да се възползват изцяло от 
възможността да информират 
Комисията за проблеми, засягащи 
достъпа на техни предприятия до 
пазарите на трети страни, и 
призовава Комисията да предприеме 
ефективни мерки, за да гарантира, че 
предприятията от Съюза наистина 
имат достъп до пазарите на трети 
страни;

Or. pl

Изменение 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Проектостановище
Точка 5б (нова)
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Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията да осигури 
включването в предоговарянето на 
споразумението относно държавните 
поръчки в рамките на Световната 
търговска организация (СТО) на 
клауза, която дава възможност на 
Европейския съюз да дава предимство 
на МСП при възлагането на договори 
за обществени поръчки, в духа на тези 
клаузи, които вече се прилагат от 
други държави-страни по 
споразумението; 

Or. fr

Изменение 24
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 5 в (нова)

Проектостановище Изменение

5в. в контекста на ангажиментите 
на Европейския съюз в областта на 
международните обществени 
поръчки посочва също така 
важността на засилването на 
антикорупционните механизми в 
областта на обществените поръчки 
и обръща внимание на 
необходимостта да се съсредоточат 
усилия за осигуряването на 
прозрачност и справедливост при 
използването на обществени 
средства;

Or. en
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Изменение 25
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 5 г (нова)

Проектостановище Изменение

5г. посочва, че политиките на 
възлагане на обществени поръчки на 
избирателен принцип са допустими 
съгласно международното право, 
включително съгласно Общото 
споразумение за митата и 
търговията/Споразумението за СТО;

Or. en

Изменение 26
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 5 д (нова)

Проектостановище Изменение

5д. призовава Комисията да извърши 
оценка на възможността за 
използване на екологосъобразните 
обществени поръчки като средство за 
насърчаване на устойчивото 
развитие;

Or. en

Изменение 27
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Точка 5 е (нова)

Проектостановище Изменение

5е. призовава Комисията да извърши 
оценка на възможността за 
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включване в споразуменията относно 
обществените поръчки с 
международни партньори на 
разпоредби, изискващи спазване на 
задълженията, произтичащи от 
основните права на човека, посочени в 
конвенции и международни 
споразумения; 

Or. en


