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Pozměňovací návrh 1
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že vnitřní trh
a mezinárodní trhy jsou stále více 
propojeny; v této souvislosti se domnívá, 
že zákonodárci na vnitřním trhu EU
a vyjednávači EU v oblasti mezinárodního 
obchodu by měli mít při výkonu své 
činnosti vždy na mysli možné vzájemné 
důsledky;

1. poukazuje na to, že vnitřní trh
a mezinárodní trhy jsou stále více 
propojeny; v této souvislosti se domnívá, 
že zákonodárci na vnitřním trhu EU
a vyjednávači EU v oblasti mezinárodního 
obchodu by se měli v politice veřejných 
zakázek vždy snažit podporovat hodnoty 
EU, jako je transparentnost, zásadní 
odmítání korupce a sociální a lidská 
práva na vysoké úrovni, a měli mít při 
výkonu své činnosti na mysli možné 
vzájemné důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že vnitřní trh
a mezinárodní trhy jsou stále více 
propojeny; v této souvislosti se domnívá, 
že zákonodárci na vnitřním trhu EU
a vyjednávači EU v oblasti mezinárodního 
obchodu by měli mít při výkonu své 
činnosti vždy na mysli možné vzájemné 
důsledky;

1. poukazuje na to, že vnitřní trh
a mezinárodní trhy jsou stále více 
propojeny; v této souvislosti se domnívá, 
že zákonodárci na vnitřním trhu EU
a vyjednávači EU v oblasti mezinárodního 
obchodu musí zaujímat koherentní 
přístup;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že vnitřní trh
a mezinárodní trhy jsou stále více 
propojeny; v této souvislosti se domnívá, 
že zákonodárci na vnitřním trhu EU
a vyjednávači EU v oblasti mezinárodního 
obchodu by měli mít při výkonu své 
činnosti vždy na mysli možné vzájemné 
důsledky;

1. poukazuje na to, že vnitřní trh
a mezinárodní trhy jsou stále více 
propojeny; v této souvislosti se domnívá, 
že zákonodárci na vnitřním trhu EU
a vyjednávači EU v oblasti mezinárodního 
obchodu by měli mít při výkonu své 
činnosti vždy na mysli možné vzájemné 
důsledky; s cílem posílit součinnost vyzývá 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů, Výbor pro mezinárodní 
obchod a hlavní obchodní vyjednavače 
EU, aby před jednáními o významných 
obchodních dohodách, např. dohodách
o volném obchodu, i během těchto 
jednání, pořádali společné informativní 
schůzky, s cílem vyhodnotit výsledný 
dopad na jednotný trh EU a na bezpečnost 
spotřebitelů a na přístup podniků EU na 
zahraniční trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že vhodný vládní rámec 
pro veřejné zakázky je předpokladem pro 
spravedlivý a volný trh zaměřený na 
hospodářskou soutěž a napomáhá boji 
proti korupci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. i nadále nesdílí názor OECD, že 
základním cílem účinné politiky veřejných 
zakázek by měla být podpora efektivity, tj. 
výběr dodavatele, který nabízí nejnižší 
cenu; pokládá i jiné cíle veřejné politiky 
za přinejmenším rovnocenné, ne-li 
důležitější, např. strategie zaměřené na 
zaměstnanost a boj proti chudobě, 
podporu místních inovací a ekologický
a spravedlivý obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že mnohostranná dohoda, 
jako je dohoda o veřejných zakázkách 
(GPA), je nejlepším nástrojem k zajištění 
rovných podmínek pro evropské podniky, 
pokud jde o přístup na trh v oblasti 
veřejných zakázek na mezinárodní úrovni; 
vyzývá proto naléhavě Komisi, aby 
pokračovala ve svém úsilí o uzavření 
ambiciózní GPA;

2. bere na vědomí prozatímní dohodu
o revizi dohody o veřejných zakázkách 
(GPA), týkající se přístupu na trh v oblasti 
veřejných zakázek na mezinárodní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby ve světle současné 
hospodářské krize přehodnotila reformu 
GPA s cílem zaručit, aby veřejné výdaje 
na všech úrovních správy splnily cíle
v oblasti anticykličnosti, podpory 
zaměstnanosti a regionálního rozvoje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že mnohostranná dohoda, 
jako je dohoda o veřejných zakázkách 
(GPA), je nejlepším nástrojem k zajištění 
rovných podmínek pro evropské podniky, 
pokud jde o přístup na trh v oblasti 
veřejných zakázek na mezinárodní úrovni; 
vyzývá proto naléhavě Komisi, aby 
pokračovala ve svém úsilí o uzavření 
ambiciózní GPA;

2. domnívá se, že mnohostranná dohoda, 
jako je dohoda o veřejných zakázkách 
(GPA), je nejlepším nástrojem k zajištění 
rovných podmínek pro evropské podniky, 
pokud jde o přístup na trh v oblasti 
veřejných zakázek na mezinárodní úrovni; 
vyzývá proto naléhavě Komisi, aby 
ukončila jednání o provizorním znění, 
které bylo dohodnuto v roce 2006, jako 
revidovaná verze GPA, která vstoupila
v platnost v roce 1996;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že mnohostranná dohoda, 
jako je dohoda o veřejných zakázkách 
(GPA), je nejlepším nástrojem k zajištění 
rovných podmínek pro evropské podniky, 
pokud jde o přístup na trh v oblasti 
veřejných zakázek na mezinárodní úrovni; 
vyzývá proto naléhavě Komisi, aby 
pokračovala ve svém úsilí o uzavření 
ambiciózní GPA;

2. domnívá se, že mnohostranná dohoda, 
jako je dohoda o veřejných zakázkách 
(GPA), je nástrojem k zajištění rovných 
podmínek pro evropské podniky, pokud jde
o přístup na trh v oblasti veřejných zakázek 
na mezinárodní úrovni; vyzývá proto 
naléhavě Komisi, aby pokračovala ve svém 
úsilí o uzavření ambiciózní GPA; 
upozorňuje na to, že v preambuli a 
v článku V GPA připouští zvláštní
a diferencované zacházení s rozvojovými 
zeměmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že kromě zemí EFTA 
(Norsko, Lichtenštejnsko a Island) 
nedokázala žádná další strana GPA splnit 
požadavky Komise na krytí v GPA;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že trh EU v oblasti 
veřejných zakázek zůstává i nadále 
celosvětově nejotevřenějším trhem v této 
oblasti; 

3. zastává názor, že trh EU v oblasti 
veřejných zakázek zůstává i nadále 
celosvětově nejotevřenějším trhem v této 
oblasti; domnívá se, že obecná zásada 
otevřeného trhu v oblasti veřejných 
zakázek v EU by měla zůstat zachována, 
avšak při zohlednění zájmů podniků Unie 
na vnitřním trhu Evropské unie a na 
trzích třetích zemí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že trh EU v oblasti 
veřejných zakázek zůstává i nadále 

3. zastává názor, že trh EU v oblasti 
veřejných zakázek zůstává i nadále 
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celosvětově nejotevřenějším trhem v této 
oblasti;

celosvětově nejotevřenějším trhem v této 
oblasti; žádá Komisi, aby mu poskytla 
souhrnný statistický přehled o podílu 
poskytovatelů ze třetích zemí na trhu
v oblasti veřejných zakázek se zbožím
a službami ve 27 členských státech EU
a celkovou částku, o kterou se jedná;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě požaduje, aby 22 
pozorovatelských států ve výboru pro GPA 
urychlilo proces přistoupení k GPA; 
vyzývá zejména nejméně rozvinuté země 
(LDC), aby znovu posoudily zahájení 
zvláštních jednání o přistoupení k GPA; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyslovuje politování nad tím, že naši 
mezinárodní partneři dosud své trhy 
veřejných zakázek společnostem z EU 
neotevřeli stejným způsobem, jako je
vnitřní trh EU otevřen společnostem ze 
třetích zemí; vyslovuje hluboké politování 
nad tím, že naši hlavní obchodní partneři 
používají v oblasti veřejných zakázek 
postupy, které diskriminují dodavatele

4. konstatuje, že naši mezinárodní partneři 
své trhy veřejných zakázek společnostem
z EU otevřeli jiným způsobem, než je
vnitřní trh EU otevřen společnostem ze 
třetích zemí; vítá specifická ustanovení 
přijatá některými partnerskými zeměmi 
GPA týkající se diskriminace ve prospěch 
svých malých a středních podniků, a žádá 
Komisi, aby v právních předpisech EU 
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z EU, kteří se účastní nabídkového řízení 
na veřejné zakázky ve třetích zemích;

navrhla podobné pravidlo pro malé
a střední podniky; vítá, že se Komise při 
veřejných zakázkách zaměřuje na zboží, 
které je výsledkem spravedlivého 
obchodování, a vyzývá Komisi, aby 
navrhla při jednáních o GPA specifická 
ustanovení o spravedlivém obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyslovuje politování nad tím, že naši 
mezinárodní partneři dosud své trhy 
veřejných zakázek společnostem z EU 
neotevřeli stejným způsobem, jako je 
vnitřní trh EU otevřen společnostem ze 
třetích zemí; vyslovuje hluboké politování 
nad tím, že naši hlavní obchodní partneři 
používají v oblasti veřejných zakázek 
postupy, které diskriminují dodavatele
z EU, kteří se účastní nabídkového řízení 
na veřejné zakázky ve třetích zemích;

4. konstatuje, že naši mezinárodní partneři 
dosud své trhy veřejných zakázek 
společnostem z EU neotevřeli stejným 
způsobem, jako je vnitřní trh EU otevřen 
společnostem ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyslovuje politování nad tím, že naši 
mezinárodní partneři dosud své trhy 
veřejných zakázek společnostem z EU 
neotevřeli stejným způsobem, jako je 

4. vyslovuje politování nad tím, že naši 
mezinárodní partneři dosud své trhy 
veřejných zakázek společnostem z EU 
neotevřeli stejným způsobem, jako je 
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vnitřní trh EU otevřen společnostem ze 
třetích zemí; vyslovuje hluboké politování 
nad tím, že naši hlavní obchodní partneři 
používají v oblasti veřejných zakázek 
postupy, které diskriminují dodavatele
z EU, kteří se účastní nabídkového řízení 
na veřejné zakázky ve třetích zemích; 

vnitřní trh EU otevřen společnostem ze 
třetích zemí; vyslovuje hluboké politování 
nad tím, že naši hlavní obchodní partneři 
používají v oblasti veřejných zakázek 
postupy, které diskriminují dodavatele
z EU, kteří se účastní nabídkového řízení 
na veřejné zakázky ve třetích zemích; 
vyslovuje politování nad tím, že někteří 
klíčoví obchodní partneři (včetně členů 
GPA) přijímají v oblasti veřejných 
zakázek ochranářská opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby dále netrvala na 
tom, aby obchodní partneři zahrnuli do 
probíhajících jednání o dohodách
o volném obchodu a dohodách
o hospodářském partnerství kapitolu
o veřejných zakázkách, pokud si to tito 
partneři nepřejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila 
významnější úlohu pro evropské malé
a střední podniky v mezinárodních 
veřejných zakázkách a aby se intenzivněji 



AM\803182CS.doc 11/15 PE438.392v01-00

CS

snažila předcházet diskriminaci 
evropských malých a středních podniků 
zajištěním stejných podmínek, jaké mají 
někteří členové GPA (např. Kanada
a USA); konstatuje, že opatření ke 
zlepšení transparentnosti a přístupu na 
vnitrostátní trhy v oblasti veřejných 
zakázek by napomohlo malým a středním 
podnikům v přístupu na tyto trhy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby dále netrvala na 
tom, aby obchodní partneři nezahrnovali 
do probíhajících jednáních o dohodách
o volném obchodu a dohodách
o hospodářském partnerství ustanovení
o malých a středních podnicích nebo aby 
je stáhli ze svých příslušných politik 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je pevně přesvědčen, že v oblasti 
veřejných zakázek musí platit zásada 
reciprocity; vyzývá Komisi, aby posoudila 
uvalení cílených omezení přístupu na 
části trhu EU v oblasti veřejných zakázek 

5. je pevně přesvědčen, že v oblasti 
veřejných zakázek musí platit zásada 
reciprocity;
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pro ty obchodní partnery, kteří využívají 
otevřenost trhu EU, avšak neprojevili 
úmysl otevřít své vlastní trhy společnostem
z EU, s cílem pobídnout naše partnery, 
aby přijali opatření zajišťující reciproční 
přístup na trh pro evropské společnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je pevně přesvědčen, že v oblasti 
veřejných zakázek musí platit zásada 
reciprocity; vyzývá Komisi, aby posoudila 
uvalení cílených omezení přístupu na části 
trhu EU v oblasti veřejných zakázek pro ty 
obchodní partnery, kteří využívají 
otevřenost trhu EU, avšak neprojevili 
úmysl otevřít své vlastní trhy společnostem
z EU, s cílem pobídnout naše partnery, aby 
přijali opatření zajišťující reciproční 
přístup na trh pro evropské společnosti. 

5. ačkoli rozhodně vystupuje proti 
ochranářským opatřením v oblasti 
veřejných zakázek na celosvětové úrovni,
je pevně přesvědčen o zásadě reciprocity
a přiměřenosti v této oblasti; vyzývá 
Komisi, aby posoudila uvalení 
přiměřených cílených omezení přístupu na 
části trhu EU v oblasti veřejných zakázek 
pro ty obchodní partnery, kteří využívají 
otevřenost trhu EU, avšak neprojevili 
úmysl otevřít své vlastní trhy společnostem
z EU, s cílem pobídnout naše partnery, aby 
přijali přiměřená opatření zajišťující 
reciproční přístup na trh pro evropské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je pevně přesvědčen, že v oblasti 5. je přesvědčen, že v oblasti veřejných 
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veřejných zakázek musí platit zásada 
reciprocity; vyzývá Komisi, aby posoudila 
uvalení cílených omezení přístupu na části 
trhu EU v oblasti veřejných zakázek pro ty 
obchodní partnery, kteří využívají 
otevřenost trhu EU, avšak neprojevili 
úmysl otevřít své vlastní trhy společnostem
z EU, s cílem pobídnout naše partnery, aby 
přijali opatření zajišťující reciproční 
přístup na trh pro evropské společnosti. 

zakázek musí pro vyspělé země platit 
zásada reciprocity; vyzývá Komisi, aby 
posoudila omezení přístupu na části trhu 
EU v oblasti veřejných zakázek pro ty 
vyspělé obchodní partnery, kteří využívají 
otevřenost trhu EU, avšak neprojevili 
úmysl otevřít své vlastní trhy společnostem
z EU, s cílem pobídnout naše partnery, aby 
přijali opatření zajišťující reciproční 
přístup na trh pro evropské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na ustanovení článků 58
a 59 směrnice 2004/17/ES; vyzývá členské 
státy, aby plně využívaly možnost 
informovat Komisi o problémech 
týkajících se přístupu jejich podniků na 
trhy třetích zemí, a vyzývá Komisi, aby 
přijala účinná opatření k zajištění toho, že 
podniky Unie mají skutečně přístup na 
trhy třetích zemí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že do 
znovu vyjednané dohody WTO
o veřejných zakázkách bude zařazena 
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klauzule umožňující Evropské unii při 
udělování veřejných zakázek 
upřednostňovat malé a střední podniky, 
obdobně jako je tomu u klauzulí, které již 
uplatňují jiné smluvní strany této dohody; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. v souvislosti se závazky Evropské unie
v oblasti mezinárodních veřejných 
zakázek poukazuje dále na význam 
posílení protikorupčních mechanismů
v oblasti veřejných zakázek a upozorňuje 
na potřebu zaměřit úsilí na zajištění 
transparentnosti a spravedlivosti při 
využívání veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. poukazuje na to, že selektivní politiky 
veřejných zakázek jsou podle 
mezinárodního práva přípustné, a to 
včetně dohody GATT/WTO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
George Sabin Cutaş

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
možnost využít ekologické veřejné zakázky 
jako nástroj na podporu udržitelného 
rozvoje;

Or. en


