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Módosítás 1
Yannick Jadot

Véleménytervezet
1 pont

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac és a 
nemzetközi piacok egyre nagyobb 
mértékben egymásba fonódnak; e 
tekintetben úgy véli, hogy az uniós belső 
piac jogalkotóinak és az EU nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalóinak tevékenységük 
ellátása során mindenkor tekintetbe kell 
venniük a lehetséges kölcsönös 
következményeket;

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac és a 
nemzetközi piacok egyre nagyobb 
mértékben egymásba fonódnak; e 
tekintetben úgy véli, hogy az uniós belső 
piac jogalkotóinak és az EU nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalóinak tevékenységük 
ellátása során mindenkor az Unió értékeit 
– az átláthatóságot, a korrupcióval való 
meggyőződéses szembehelyezkedést és a 
szociális és emberi jogok előmozdítását –
kell szorgalmazniuk közbeszerzési 
eljárásaik terén, és tekintetbe kell venniük 
a lehetséges kölcsönös következményeket;

Or. en

Módosítás 2
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
1 pont

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac és a 
nemzetközi piacok egyre nagyobb 
mértékben egymásba fonódnak; e 
tekintetben úgy véli, hogy az uniós belső 
piac jogalkotóinak és az EU nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalóinak tevékenységük 
ellátása során mindenkor tekintetbe kell 
venniük a lehetséges kölcsönös 
következményeket;

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac és a 
nemzetközi piacok egyre nagyobb 
mértékben egymásba fonódnak; e 
tekintetben úgy véli, hogy az uniós belső 
piac jogalkotóinak és az EU nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalóinak összehangolt 
politikát kell követniük;

Or. en
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Módosítás 3
Robert Sturdy

Véleménytervezet
1 pont

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac és a 
nemzetközi piacok egyre nagyobb 
mértékben egymásba fonódnak; e 
tekintetben úgy véli, hogy az uniós belső 
piac jogalkotóinak és az EU nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalóinak tevékenységük 
ellátása során mindenkor tekintetbe kell 
venniük a lehetséges kölcsönös 
következményeket;

1. hangsúlyozza, hogy a belső piac és a 
nemzetközi piacok egyre nagyobb 
mértékben egymásba fonódnak; e 
tekintetben úgy véli, hogy az uniós belső 
piac jogalkotóinak és az EU nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalóinak tevékenységük 
ellátása során mindenkor tekintetbe kell 
venniük a lehetséges kölcsönös 
következményeket; az egymást erősítő 
hatások elősegítésére felhívja a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot, a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot és 
az EU fő kereskedelmi tárgyalóit, hogy a 
fontosabb – például szabadkereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos –
nemzetközi kereskedelmi tárgyalások előtt 
és alatt tartsanak közös megbeszéléseket 
az EU egységes piacára és a 
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatások, 
illetve az uniós vállalkozások idegen 
piacokhoz való hozzáférésének 
felmérésére;

Or. en

Módosítás 4
Michael Theurer

Véleménytervezet
1 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a megfelelő 
kormányzati beszerzési keret előfeltétele a 
tisztességes és szabad versenyre irányuló 
piacnak, és segít a korrupció 
leküzdésében;



AM\803182HU.doc 5/16 PE438.392v01-00

HU

Or. en

Módosítás 5
Yannick Jadot

Véleménytervezet
1 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. továbbra sem tartja meggyőzőnek az 
OECD azon nézetét, hogy a hatékony 
közbeszerzési politika elsődleges céljául a 
hatékonyság elősegítését, azaz a 
legalacsonyabb árat kínáló szolgáltató 
kiválasztását kell kitűzni; úgy véli, hogy a 
többi állami politikai célkitűzés – többek 
között a foglalkoztatásösztönző és 
szegénység elleni stratégiák, a helyi 
innovációs műhelyek és a „zöld és 
tisztességes közbeszerzés” – legalább ilyen 
fontos, ha nem fontosabb;

Or. en

Módosítás 6
Yannick Jadot

Véleménytervezet
2 pont

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a nemzetközi szintű 
közbeszerzésekhez való piaci hozzáférés 
tekintetében egy olyan többoldalú 
megállapodás, mint a kormányzati 
beszerzési megállapodás (GPA) a legjobb 
eszköz az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítására az európai vállalkozások 
számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
töretlenül tegyen erőfeszítéseket az 
ambiciózus GPA megkötésére;

2. tudomásul veszi a nemzetközi szintű 
közbeszerzésekhez való piaci hozzáférés 
tekintetében a kormányzati beszerzési 
megállapodás (GPA) felülvizsgálatáról 
szóló ideiglenes megállapodást; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a GPA 
reformját a jelenlegi gazdasági válság 
fényében annak biztosítására, hogy a 
források elköltése a kormányzat minden 
szintjén megfelelhessen az 
anticiklikusságra, a foglalkoztatás 
elősegítésére és a regionális fejlesztésre 
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irányuló céloknak;

Or. en

Módosítás 7
Michael Theurer

Véleménytervezet
2 pont

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a nemzetközi szintű 
közbeszerzésekhez való piaci hozzáférés 
tekintetében egy olyan többoldalú 
megállapodás, mint a kormányzati 
beszerzési megállapodás (GPA) a legjobb 
eszköz az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítására az európai vállalkozások 
számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
töretlenül tegyen erőfeszítéseket az 
ambiciózus GPA megkötésére;

2. úgy véli, hogy a nemzetközi szintű 
közbeszerzésekhez való piaci hozzáférés 
tekintetében egy olyan többoldalú 
megállapodás, mint a kormányzati 
beszerzési megállapodás (GPA) a legjobb 
eszköz az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítására az európai vállalkozások 
számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
zárja le az 1996-ban hatályba lépett GPA 
felülvizsgált változataként 2006-ban 
elfogadott ideiglenes szövegről szóló 
tárgyalásokat;

Or. en

Módosítás 8
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
2 pont

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a nemzetközi szintű 
közbeszerzésekhez való piaci hozzáférés 
tekintetében egy olyan többoldalú 
megállapodás, mint a kormányzati 
beszerzési megállapodás (GPA) a legjobb 
eszköz az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítására az európai vállalkozások 
számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
töretlenül tegyen erőfeszítéseket az 

2. úgy véli, hogy a nemzetközi szintű 
közbeszerzésekhez való piaci hozzáférés 
tekintetében egy olyan többoldalú 
megállapodás, mint a kormányzati 
beszerzési megállapodás (GPA) az egyenlő 
versenyfeltételek biztosításának egyik 
eszköze az európai vállalkozások számára;
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy töretlenül 
tegyen erőfeszítéseket az ambiciózus GPA 
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ambiciózus GPA megkötésére; megkötésére; hangsúlyozza, hogy a GPA 
preambulumában és V. cikkében elismeri 
a fejlődő országokkal szemben 
alkalmazott különleges és 
megkülönböztetett bánásmódot;

Or. en

Módosítás 9
Michael Theurer

Véleménytervezet
2 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy az EFTA-
országokon (Norvégián, Liechtensteinen 
és Izlandon) kívül a GPA egyetlen más 
aláírója sem volt képes teljesíteni a 
Bizottságnak a GPA hatályára vonatkozó 
kéréseit;

Or. en

Módosítás 10
Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
3 pont

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós közbeszerzési 
piac világszinten továbbra is a 
legnyitottabb közbeszerzési piac;

3. úgy véli, hogy az uniós közbeszerzési 
piac világszinten továbbra is a 
legnyitottabb közbeszerzési piac; úgy véli, 
hogy általános elvként fenn kell tartani a 
nyílt európai uniós közbeszerzési piacot, 
figyelembe véve ugyanakkor az uniós 
vállalkozások érdekeit az Európai Unió 
belső piacán és harmadik országok 
piacain egyaránt;

Or. pl



PE438.392v01-00 8/16 AM\803182HU.doc

HU

Módosítás 11
Yannick Jadot

Véleménytervezet
3 pont

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós közbeszerzési 
piac világszinten továbbra is a 
legnyitottabb közbeszerzési piac;

3. úgy véli, hogy az uniós közbeszerzési 
piac világszinten továbbra is a 
legnyitottabb közbeszerzési piac; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson átfogó
statisztikai áttekintést a harmadik 
országok szolgáltatóinak a 27 EU-
tagállam közbeszerzési termék- és 
szolgáltatáspiacán való részesedéséről és 
annak összegszerű nagyságrendjéről;

Or. en

Módosítás 12
Michael Theurer

Véleménytervezet
3 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a GPA-bizottság 22 megfigyelő 
státuszú államát, hogy gyorsítsák meg a 
GPA-hoz való csatlakozásukat; sürgeti 
különösen a legkevésbé fejlett országokat 
(LFO-kat), hogy vegyék fontolóra a GPA-
hoz való csatlakozásra irányuló 
különleges tárgyalások megkezdését;

Or. en

Módosítás 13
Yannick Jadot

Véleménytervezet
4 pont
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Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy nemzetközi partnereink 
még nem nyitották meg belső 
közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalkozások előtt olyan módon, ahogyan 
az EU belső piaca nyitva áll a harmadik 
országok vállalkozásai számára; mélységes 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy főbb 
kereskedelmi partnereink olyan 
közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaznak, 
amelyek megkülönböztetik a harmadik 
országok közbeszerzési szerződéseire 
pályázó uniós beszállítókat;

4. megállapítja, hogy nemzetközi 
partnereink nem olyan módon nyitották 
meg belső közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalkozások előtt, ahogyan az EU belső 
piaca megnyílt a harmadik országok 
vállalkozásai számára; üdvözli az egyes 
GPA-partnerországokban elfogadott, a 
saját kis- és középvállalkozásaik (kkv-k) 
javára történő megkülönböztetésről szóló 
egyedi rendelkezéseket, és felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 
hasonló kkv-szabályokra az európai 
jogszabályok keretében; üdvözli, hogy a 
Bizottság a közbeszerzések terén a 
tisztességes kereskedelemből származó 
árukra helyezi a hangsúlyt, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a GPA-val kapcsolatos 
tárgyalásokon tegyen javaslatot a 
tisztességes kereskedelemről szóló egyedi 
rendelkezésekre;

Or. en

Módosítás 14
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
4 pont

Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy nemzetközi partnereink 
még nem nyitották meg belső 
közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalkozások előtt olyan módon, ahogyan 
az EU belső piaca nyitva áll a harmadik 
országok vállalkozásai számára; mélységes 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy főbb 
kereskedelmi partnereink olyan 
közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaznak, 
amelyek megkülönböztetik a harmadik 
országok közbeszerzési szerződéseire 
pályázó uniós beszállítókat;

4. megállapítja, hogy nemzetközi 
partnereink még nem nyitották meg belső 
közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalkozások előtt olyan módon, ahogyan 
az EU belső piaca nyitva áll a harmadik 
országok vállalkozásai számára;



PE438.392v01-00 10/16 AM\803182HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 15
Michael Theurer

Véleménytervezet
4 pont

Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy nemzetközi partnereink 
még nem nyitották meg belső 
közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalkozások előtt olyan módon, ahogyan 
az EU belső piaca nyitva áll a harmadik 
országok vállalkozásai számára; mélységes 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy főbb 
kereskedelmi partnereink olyan 
közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaznak, 
amelyek megkülönböztetik a harmadik 
országok közbeszerzési szerződéseire 
pályázó uniós beszállítókat;

4. fájlalja, hogy nemzetközi partnereink 
még nem nyitották meg belső 
közbeszerzési piacaikat az uniós 
vállalkozások előtt olyan módon, ahogyan 
az EU belső piaca nyitva áll a harmadik 
országok vállalkozásai számára; mélységes 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy főbb 
kereskedelmi partnereink olyan 
közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaznak, 
amelyek megkülönböztetik a harmadik 
országok közbeszerzési szerződéseire 
pályázó uniós beszállítókat; fájlalja, hogy 
néhány kulcsfontosságú kereskedelmi 
partner – többek között néhány GPA-tag –
a közbeszerzések területén protekcionista 
intézkedéseket hoz;

Or. en

Módosítás 16
Yannick Jadot

Véleménytervezet
4 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy ne 
ragaszkodjon ahhoz, hogy a kereskedelmi 
partnerek a folyamatban lévő, 
szabadkereskedelmi és gazdasági 
partnerségi megállapodásokra irányuló 
tárgyalások során a közbeszerzésre 
vonatkozó fejezeteket illesszenek be e 
megállapodásokba, ha e partnereknek ez 



AM\803182HU.doc 11/16 PE438.392v01-00

HU

nem áll szándékukban;

Or. en

Módosítás 17
Michael Theurer

Véleménytervezet
4 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
többet az európai kkv-k nemzetközi 
közbeszerzésekben betöltött szerepének 
növelése érdekében, és fokozza 
erőfeszítéseit az európai kkv-kkal 
szembeni megkülönböztetés megelőzésére 
azáltal, hogy az egyes GPA-tagok (például 
az USA és Kanada) által alkalmazott 
egyedi rendelkezésekhez hasonlókat vezet 
be; megállapítja, hogy a mind az 
átláthatóság, mind a nemzeti 
közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés 
javítását célzó intézkedések 
hozzásegítenék a kkv-kat az e piacokhoz 
való hozzáféréshez;

Or. en

Módosítás 18
Yannick Jadot

Véleménytervezet
4 b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot, hogy ne 
ragaszkodjon ahhoz, hogy a kereskedelmi 
partnerek a folyamatban lévő, 
szabadkereskedelmi és gazdasági 
partnerségi megállapodásokra irányuló 
tárgyalások során elálljanak attól, hogy 
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közbeszerzési politikáikba kkv-kkal 
kapcsolatos rendelkezéseket illesszenek 
be, illetve vonják vissza azokat;

Or. en

Módosítás 19
Yannick Jadot

Véleménytervezet
5 pont

Véleménytervezet Módosítás

5. a közbeszerzések területén határozottan 
hisz a viszonosság elvében; felhívja a 
Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy 
partnereinket arra ösztönözze, hogy az 
európai vállalkozások számára kölcsönös 
piaci hozzáférési rendszert 
működtessenek, vegye fontolóra az EU 
közbeszerzési piacának egyes részeit 
érintő célzott korlátozások bevezetését 
azon kereskedelmi partnerekre 
vonatkozóan, amelyek az uniós piac 
nyitottságát élvezik, ugyanakkor saját 
piacaikat nem szándékoznak megnyitni az 
uniós vállalkozások előtt.

5. a közbeszerzések területén határozottan 
hisz a viszonosság elvében;

Or. en

Módosítás 20
Robert Sturdy

Véleménytervezet
5 pont

Véleménytervezet Módosítás

5. a közbeszerzések területén határozottan 
hisz a viszonosság elvében; felhívja a 
Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy 
partnereinket arra ösztönözze, hogy az 
európai vállalkozások számára kölcsönös 

5. miközben globális szinten erőteljesen 
érvel a közbeszerzések területére 
vonatkozó protekcionista intézkedések 
ellen, e téren határozottan hisz a 
viszonosság és az arányosság elvében;
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piaci hozzáférési rendszert működtessenek, 
vegye fontolóra az EU közbeszerzési 
piacának egyes részeit érintő célzott 
korlátozások bevezetését azon 
kereskedelmi partnerekre vonatkozóan, 
amelyek az uniós piac nyitottságát élvezik, 
ugyanakkor saját piacaikat nem 
szándékoznak megnyitni az uniós 
vállalkozások előtt.

felhívja a Bizottságot, hogy annak 
érdekében, hogy partnereinket arra 
ösztönözze, hogy az európai vállalkozások 
számára kölcsönös és arányos piaci 
hozzáférési rendszert működtessenek, 
vegye fontolóra az EU közbeszerzési 
piacának egyes részeit érintő arányos és
célzott korlátozások bevezetését azon 
kereskedelmi partnerekre vonatkozóan, 
amelyek az uniós piac nyitottságát élvezik, 
ugyanakkor saját piacaikat nem 
szándékoznak megnyitni az uniós 
vállalkozások előtt.

Or. en

Módosítás 21
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
5 pont

Véleménytervezet Módosítás

5. a közbeszerzések területén határozottan 
hisz a viszonosság elvében; felhívja a 
Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy 
partnereinket arra ösztönözze, hogy az 
európai vállalkozások számára kölcsönös 
piaci hozzáférési rendszert működtessenek, 
vegye fontolóra az EU közbeszerzési 
piacának egyes részeit érintő célzott 
korlátozások bevezetését azon 
kereskedelmi partnerekre vonatkozóan, 
amelyek az uniós piac nyitottságát élvezik, 
ugyanakkor saját piacaikat nem 
szándékoznak megnyitni az uniós 
vállalkozások előtt.

5. a közbeszerzések területén határozottan 
hisz a fejlett országokkal szembeni 
viszonosság elvében; felhívja a 
Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy 
partnereinket arra ösztönözze, hogy az 
európai vállalkozások számára kölcsönös 
piaci hozzáférési rendszert működtessenek, 
vegye fontolóra az EU közbeszerzési 
piacának egyes részeit érintő korlátozások 
bevezetését azon fejlett kereskedelmi 
partnerekre vonatkozóan, amelyek az uniós 
piac nyitottságát élvezik, ugyanakkor saját 
piacaikat nem szándékoznak megnyitni az 
uniós vállalkozások előtt.

Or. en



PE438.392v01-00 14/16 AM\803182HU.doc

HU

Módosítás 22
Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
5 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet a 2004/17/EK 
irányelv 58. és 59. cikkének 
rendelkezéseire; felhívja a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben használják ki azt a 
lehetőséget, hogy tájékoztatják a 
Bizottságot a vállalkozásaik harmadik 
országok piacaira való hozzáférésével 
kapcsolatos problémákról, és felhívja a 
Bizottságot, hogy hozzon hathatós 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az uniós vállalkozások valóban 
hozzáférjenek a harmadik országok 
piacaihoz;

Or. pl

Módosítás 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
5 b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a WTO újratárgyalt 
kormányzati beszerzési megállapodásába 
(GPA) olyan záradék kerüljön, amely 
lehetővé teszi az Európai Unió számára, 
hogy a közbeszerzési szerződések 
odaítélésekor előnyben részesítsék a kkv-
kat, összhangban a megállapodás más 
aláíró államai által alkalmazott 
rendelkezésekkel;

Or. fr
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Módosítás 24
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
5 c pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. az Európai Unió nemzetközi 
közbeszerzések területére vonatkozó 
kötelezettségvállalásaival összefüggésben 
továbbá hangsúlyozza, hogy a 
közbeszerzések területén meg kell 
erősíteni a korrupció elleni 
mechanizmusokat, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy az erőfeszítéseket a közpénzek 
átlátható és tisztességes felhasználásának 
biztosítására kell összpontosítani;

Or. en

Módosítás 25
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
5 d pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi jog –
többek között a GATT/WTO-
megállapodás – értelmében a szelektív 
közbeszerzési politikák alkalmazása 
megengedett;

Or. en

Módosítás 26
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
5 e pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5e. felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel 
annak lehetőségeit, hogy a fenntartható 
fejlődés előmozdításának eszközeként a 
zöld közbeszerzést használják;

Or. en

Módosítás 27
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
5 f pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. felhívja a Bizottságot, azon lehetőség 
felmérésére, hogy a nemzetközi 
partnerekkel kötött közbeszerzési 
megállapodásokba olyan rendelkezéseket 
illesszenek be, amelyek előírják az 
egyezményekben és nemzetközi 
megállapodásokban rögzített alapvető 
emberi jogi kötelezettségek betartását;

Or. en


