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Poprawka 1
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i 
rynki międzynarodowe są coraz ściślej 
między sobą powiązane; w związku z tym 
uważa, że ustawodawcy na rynku 
wewnętrznym UE oraz negocjatorzy UE w 
zakresie handlu międzynarodowego 
powinni zawsze pamiętać o możliwych 
wzajemnych konsekwencjach swej 
działalności;

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i 
rynki międzynarodowe są coraz ściślej 
między sobą powiązane; w związku z tym 
uważa, że ustawodawcy na rynku 
wewnętrznym UE oraz negocjatorzy UE w 
zakresie handlu międzynarodowego 
powinni zawsze dążyć do promowania 
wartości UE, takich jak przejrzystość, 
pryncypialne stanowisko w sprawie 
korupcji i rozwój praw socjalnych i praw 
człowieka w polityce zamówień 
publicznych oraz pamiętać o możliwych 
wzajemnych konsekwencjach swej 
działalności;

Or. en

Poprawka 2
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i 
rynki międzynarodowe są coraz ściślej 
między sobą powiązane; w związku z tym 
uważa, że ustawodawcy na rynku 
wewnętrznym UE oraz negocjatorzy UE w 
zakresie handlu międzynarodowego 
powinni zawsze pamiętać o możliwych 
wzajemnych konsekwencjach swej 
działalności;

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i 
rynki międzynarodowe są coraz ściślej 
między sobą powiązane; w związku z tym 
uważa, że ustawodawcy na rynku 
wewnętrznym UE oraz negocjatorzy UE w 
zakresie handlu międzynarodowego 
powinni stosować spójną politykę;

Or. en
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Poprawka 3
Robert Sturdy

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i 
rynki międzynarodowe są coraz ściślej 
między sobą powiązane; w związku z tym 
uważa, że ustawodawcy na rynku 
wewnętrznym UE oraz negocjatorzy UE w 
zakresie handlu międzynarodowego 
powinni zawsze pamiętać o możliwych 
wzajemnych konsekwencjach swej 
działalności;

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i 
rynki międzynarodowe są coraz ściślej 
między sobą powiązane; w związku z tym 
uważa, że ustawodawcy na rynku 
wewnętrznym UE oraz negocjatorzy UE w 
zakresie handlu międzynarodowego 
powinni zawsze pamiętać o możliwych 
wzajemnych konsekwencjach swej 
działalności; w celu wspierania synergii 
zachęca Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, Komisję Handlu 
Międzynarodowego i głównych 
negocjatorów UE do odbywania 
wspólnych spotkań informacyjnych przed 
i podczas kluczowych międzynarodowych 
negocjacji handlowych, na przykład w 
sprawie umów o wolnym handlu, w celu 
oceny wpływu zarówno na jednolity rynek 
UE, jak i na bezpieczeństwo konsumentów 
oraz dostęp do zagranicznych rynków dla 
przedsiębiorstw z UE;

Or. en

Poprawka 4
Michael Theurer

Projekt opinii
Punkt 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należyte ramy rządowe w 
zakresie zamówień publicznych są 
warunkiem wstępnym uczciwego, wolnego 
i konkurencyjnego rynku oraz pomagają 
zwalczać korupcję;
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Or. en

Poprawka 5
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. pozostaje nieprzekonany co do 
stanowiska OECD, że głównym celem 
skutecznej polityki w dziedzinie zamówień 
publicznych powinno być promowanie 
wydajności, tj. wybór dostawcy 
oferującego najniższą cenę; uważa 
pozostałe cele polityki publicznej – w tym 
strategie na rzecz zatrudnienia i 
zwalczania biedy, promowanie lokalnych 
ośrodków innowacji i zamówień 
publicznych zgodnych z zasadami 
sprawiedliwego i ekologicznego handlu –
za mające co najmniej takie samo lub 
większe znaczenie;

Or. en

Poprawka 6
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że wielostronne porozumienia, 
takie jak porozumienie w sprawie 
zamówień rządowych (GPA), są 
najlepszym instrumentem gwarantującym 
wyrównane szanse europejskim 
przedsiębiorstwom w zakresie dostępu do 
rynków zamówień publicznych na szczeblu 
międzynarodowym; w związku z tym
wzywa Komisję do kontynuowania starań 
na rzecz zawarcia GPA o ambitnych 

2. odnotowuje tymczasową umowę w 
sprawie przeglądu porozumienia w 
sprawie zamówień rządowych (GPA) w 
zakresie dostępu do rynków zamówień 
publicznych na szczeblu 
międzynarodowym; wzywa Komisję do
ponownego rozważenia reformy GPA 
wobec obecnego kryzysu gospodarczego, 
w celu zagwarantowania możliwości
kontynuowania wydatków publicznych na 
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założeniach; wszystkich szczeblach rządu, aby osiągnąć 
cele w zakresie antycykliczności, wzrostu 
zatrudnienia i rozwoju regionalnego;

Or. en

Poprawka 7
Michael Theurer

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że wielostronne porozumienia, 
takie jak porozumienie w sprawie 
zamówień rządowych (GPA), są 
najlepszym instrumentem gwarantującym 
wyrównane szanse europejskim 
przedsiębiorstwom w zakresie dostępu do 
rynków zamówień publicznych na szczeblu 
międzynarodowym; w związku z tym 
wzywa Komisję do kontynuowania starań 
na rzecz zawarcia GPA o ambitnych 
założeniach;

2. uważa, że wielostronne porozumienia, 
takie jak porozumienie w sprawie 
zamówień rządowych (GPA), są 
najlepszym instrumentem gwarantującym 
wyrównane szanse europejskim 
przedsiębiorstwom w zakresie dostępu do 
rynków zamówień publicznych na szczeblu 
międzynarodowym; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
negocjacji w sprawie tymczasowej wersji 
uzgodnionej w 2006 r. i przyjętej jako 
zmieniona wersja GPA, która weszła w 
życie w 1996 r.;

Or. en

Poprawka 8
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że wielostronne porozumienia, 
takie jak porozumienie w sprawie 
zamówień rządowych (GPA), są
najlepszym instrumentem gwarantującym 
wyrównane szanse europejskim 
przedsiębiorstwom w zakresie dostępu do 

2. uważa, że wielostronne porozumienia, 
takie jak porozumienie w sprawie 
zamówień rządowych (GPA), są 
instrumentem gwarantującym wyrównane 
szanse europejskim przedsiębiorstwom w 
zakresie dostępu do rynków zamówień 
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rynków zamówień publicznych na szczeblu 
międzynarodowym; w związku z tym 
wzywa Komisję do kontynuowania starań 
na rzecz zawarcia GPA o ambitnych 
założeniach;

publicznych na szczeblu 
międzynarodowym: w związku z tym 
wzywa Komisję do kontynuowania starań 
na rzecz zawarcia GPA o ambitnych 
założeniach; podkreśla, że w preambule i 
w art. V GPA dopuszcza szczególne i 
zróżnicowane traktowanie krajów 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 9
Michael Theurer

Projekt opinii
Punkt 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że oprócz krajów EFTA 
(Norwegia, Lichtenstein i Islandia) żadna 
strona GPA nie była w stanie spełnić 
wymogów Komisji odnośnie do zakresu 
zastosowania GPA;

Or. en

Poprawka 10
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Punkt 3

Projekt opinii Poprawka

3.jest zdania, że rynek zamówień 
publicznych w UE nadal jest najbardziej 
otwartym rynkiem zamówień publicznych 
na świecie;

3.jest zdania, że rynek zamówień 
publicznych w UE nadal jest najbardziej 
otwartym rynkiem zamówień publicznych 
na świecie; uważa, że generalna zasada 
otwartości rynku zamówień publicznych w 
Unii Europejskiej powinna zostać 
zachowana, biorąc jednak pod uwagę 
interesy unijnych przedsiębiorstw na 
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i 
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rynkach państw trzecich; 

Or. pl

Poprawka 11
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że rynek zamówień 
publicznych w UE nadal jest najbardziej 
otwartym rynkiem zamówień publicznych 
na świecie;

3. jest zdania, że rynek zamówień 
publicznych w UE nadal jest najbardziej 
otwartym rynkiem zamówień publicznych 
na świecie; zwraca się do Komisji o 
dostarczenie mu wszechstronnego zarysu 
statystycznego udziału dostawców z 
krajów trzecich w rynku zamówień 
publicznych na towary i usługi w 27 
państwach członkowskich, a także 
odpowiadających im kwoty; 

Or. en

Poprawka 12
Michael Theurer

Projekt opinii
Punkt 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa 22 państwa obserwatorów w 
komitecie GPA do przyspieszenia 
procedury przystępowania do GPA; 
wzywa zwłaszcza kraje najmniej 
rozwinięte do ponownego rozważenia 
otwarcia specjalnych negocjacji w celu 
przyłączenia się do GPA; 

Or. en
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Poprawka 13
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że nasi partnerzy 
międzynarodowi jeszcze nie otworzyli
dostępu do swych wewnętrznych rynków 
zamówień przedsiębiorstwom z UE w
takim samym stopniu jak rynek 
wewnętrzny UE jest otwarty na 
przedsiębiorstwa z krajów trzecich;
głęboko ubolewa nad faktem, że nasi 
główni partnerzy handlowi stosują w 
zakresie zamówień publicznych praktyki, 
które dyskryminują dostawców z UE 
składających oferty przetargowe w 
krajach trzecich;

4. zauważa, że nasi partnerzy 
międzynarodowi otworzyli dostęp do 
swych wewnętrznych rynków zamówień 
przedsiębiorstwom z UE w inny sposób niż 
UE otworzyła rynek wewnętrzny dla 
przedsiębiorstw z krajów trzecich; z 
zadowoleniem przyjmuje specjalne 
przepisy przyjęte w niektórych krajach 
partnerskich GPA dotyczące 
dyskryminacji na rzecz ich małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) i zwraca 
się do Komisji o zaproponowanie 
podobnej zasady dotyczącej MŚP w 
prawodawstwie europejskim; z 
zadowoleniem przyjmuje skupienie się 
przez Komisję na towarach 
przestrzegających zasady sprawiedliwego 
handlu w zamówieniach publicznych i 
wzywa Komisję do zaproponowania 
specjalnych przepisów dotyczących 
sprawiedliwego handlu podczas negocjacji 
GPA;

Or. en

Poprawka 14
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że nasi partnerzy 
międzynarodowi jeszcze nie otworzyli 
dostępu do swych wewnętrznych rynków 
zamówień przedsiębiorstwom z UE w 
takim samym stopniu jak rynek 

4. zauważa, że nasi partnerzy 
międzynarodowi nie otworzyli dostępu do 
swych wewnętrznych rynków zamówień 
przedsiębiorstwom z UE w takim samym 
stopniu jak rynek wewnętrzny UE jest 
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wewnętrzny UE jest otwarty na 
przedsiębiorstwa z krajów trzecich;
głęboko ubolewa nad faktem, że nasi 
główni partnerzy handlowi stosują w 
zakresie zamówień publicznych praktyki, 
które dyskryminują dostawców z UE 
składających oferty przetargowe w 
krajach trzecich; 

otwarty na przedsiębiorstwa z krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 15
Michael Theurer

Projekt opinii
Punkt 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że nasi partnerzy 
międzynarodowi jeszcze nie otworzyli 
dostępu do swych wewnętrznych rynków 
zamówień przedsiębiorstwom z UE w 
takim samym stopniu jak rynek 
wewnętrzny UE jest otwarty na 
przedsiębiorstwa z krajów trzecich; 
głęboko ubolewa nad faktem, że nasi 
główni partnerzy handlowi stosują w 
zakresie zamówień publicznych praktyki, 
które dyskryminują dostawców z UE 
składających oferty przetargowe w krajach 
trzecich;

4. ubolewa nad faktem, że nasi partnerzy 
międzynarodowi jeszcze nie otworzyli 
dostępu do swych wewnętrznych rynków 
zamówień przedsiębiorstwom z UE w 
takim samym stopniu jak rynek 
wewnętrzny UE jest otwarty na 
przedsiębiorstwa z krajów trzecich; 
głęboko ubolewa nad faktem, że nasi 
główni partnerzy handlowi stosują w 
zakresie zamówień publicznych praktyki, 
które dyskryminują dostawców z UE 
składających oferty przetargowe w krajach 
trzecich; ubolewa nad faktem, że niektórzy 
kluczowi partnerzy handlowi (w tym 
członkowie GPA) podjęli działania 
protekcjonistyczne w dziedzinie zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 16
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do zaprzestania 
wywierania nacisku na partnerów 
handlowych, aby włączyli rozdziały 
dotyczące zamówień publicznych do 
toczących się negocjacji w sprawie umów 
o wolnym handlu i umów o partnerstwie 
gospodarczym, jeśli partnerzy ci sobie tego 
nie życzą;

Or. en

Poprawka 17
Michael Theurer

Projekt opinii
Punkt 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do dołożenia 
większych starań, aby zagwarantować 
europejskim MŚP odgrywanie większej 
roli w międzynarodowych zamówieniach 
publicznych i do nasilenia starań na rzecz 
zapobiegania dyskryminacji wobec 
europejskich MŚP, wprowadzając takie 
same przepisy, jakie posiadają niektórzy 
członkowie GPA (jak Kanada i Stany
Zjednoczone); zauważa, że działania na 
rzecz poprawy zarówno przejrzystości jak i 
dostępu do krajowych rynków zamówień 
publicznych pomogą MŚP w dostępie do 
tych rynków; 

Or. en

Poprawka 18
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do zaprzestania 
wywierania nacisku na partnerów 
handlowych w toczących się negocjacjach 
w sprawie umów o wolnym handlu i 
umów o partnerstwie gospodarczym, aby 
nie umieszczali przepisów dotyczących 
MŚP w ich prawodawstwie dotyczącym 
zamówień publicznych lub aby je usunęli 
z tego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 19
Yannick Jadot

Projekt opinii
Punkt 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany o słuszności 
zasady wzajemności w zakresie zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do 
rozważenia wprowadzenia ograniczeń 
dostępu do określonych obszarów rynku 
zamówień unijnych tym partnerom 
handlowym, którzy korzystają z otwartości 
rynku UE, a nie mają zamiaru otworzyć 
własnych rynków na przedsiębiorstwa z 
UE, w celu zmotywowania ich do 
zaoferowania europejskim 
przedsiębiorstwom opartego na 
wzajemności dostępu do rynków.

5. jest głęboko przekonany o słuszności 
zasady wzajemności w zakresie zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 20
Robert Sturdy

Projekt opinii
Punkt 5
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Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany o słuszności 
zasady wzajemności w zakresie zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do 
rozważenia wprowadzenia ograniczeń 
dostępu do określonych obszarów rynku 
zamówień unijnych tym partnerom 
handlowym, którzy korzystają z otwartości 
rynku UE, a nie mają zamiaru otworzyć 
własnych rynków na przedsiębiorstwa z 
UE, w celu zmotywowania ich do 
zaoferowania europejskim 
przedsiębiorstwom opartego na 
wzajemności dostępu do rynków.

5. jest głęboko przekonany o słuszności 
zasady wzajemności i proporcjonalności w 
zakresie zamówień publicznych, choć 
jednocześnie zdecydowanie sprzeciwia się 
działaniom protekcjonistycznym w 
dziedzinie zamówień publicznych na 
szczeblu globalnym; wzywa Komisję do 
rozważenia wprowadzenia
proporcjonalnych ograniczeń dostępu do 
określonych obszarów rynku zamówień 
unijnych tym partnerom handlowym, 
którzy korzystają z otwartości rynku UE, a 
nie mają zamiaru otworzyć własnych 
rynków na przedsiębiorstwa z UE, w celu 
zmotywowania ich do zaoferowania 
europejskim przedsiębiorstwom opartego 
na wzajemności i proporcjonalnego
dostępu do rynków.

Or. en

Poprawka 21
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany o słuszności 
zasady wzajemności w zakresie zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do 
rozważenia wprowadzenia ograniczeń 
dostępu do określonych obszarów rynku 
zamówień unijnych tym partnerom 
handlowym, którzy korzystają z otwartości 
rynku UE, a nie mają zamiaru otworzyć 
własnych rynków na przedsiębiorstwa z 
UE, w celu zmotywowania ich do 
zaoferowania europejskim 
przedsiębiorstwom opartego na 
wzajemności dostępu do rynków.

5. jest przekonany o słuszności zasady 
wzajemności w zakresie zamówień 
publicznych w przypadku krajów 
rozwijających się; wzywa Komisję do 
rozważenia wprowadzenia ograniczeń 
dostępu do rynku zamówień unijnych tym 
partnerom handlowym reprezentującym 
kraje rozwijające się, którzy korzystają z 
otwartości rynku UE, a nie mają zamiaru 
otworzyć własnych rynków na 
przedsiębiorstwa z UE, w celu 
zmotywowania ich do zaoferowania 
europejskim przedsiębiorstwom opartego 
na wzajemności dostępu do rynków.
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Or. en

Poprawka 22
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Punkt 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a.Przypomina o zapisach artykułów 58 i 
59 Dyrektywy 2004/17/WE; zwraca się do 
państw członkowskich o pełniejsze 
wykorzystanie możliwości informowania 
Komisji Europejskiej o problemach z 
dostępem ich przedsiębiorstw do rynków 
państw trzecich, zwraca się do Komisji o 
podejmowanie skutecznych działań, aby 
zapewnić realny dostęp przedsiębiorstw 
unijnych do rynków państw trzecich;

Or. pl

Poprawka 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Projekt opinii
Punkt 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. zwraca się do Komisji o uzyskanie 
włączenia do renegocjowanego 
porozumienia WTO w sprawie zamówień 
publicznych (GPA) klauzuli 
umożliwiającej Unii Europejskiej 
preferencyjne traktowanie MŚP w 
przetargach, idąc za przykładem klauzul 
już stosowanych przez inne państwa 
będące stronami tego porozumienia;

Or. fr
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Poprawka 24
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. w kontekście zobowiązań Unii 
Europejskiej w dziedzinie 
międzynarodowych zamówień publicznych 
podkreśla następnie rolę wzmocnionych 
mechanizmów antykorupcyjnych w 
dziedzinie zamówień publicznych i zwraca 
uwagę na konieczność skoncentrowania 
wysiłków na zagwarantowaniu 
przejrzystości i uczciwości w korzystaniu z 
funduszy publicznych;

Or. en

Poprawka 25
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla, że selektywna polityka w 
zakresie zamówień publicznych jest 
dopuszczalna w prawie 
międzynarodowym, w tym na mocy układu 
GATT/porozumienia WTO;

Or. en

Poprawka 26
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 5 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa Komisję do oceny możliwości 
zastosowania ekologicznych zamówień 
publicznych jako instrumentu wspierania 
trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawka 27
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Punkt 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. wzywa Komisję do oceny możliwości 
włączenia do umów w sprawie zamówień 
publicznych zawieranych z partnerami 
międzynarodowymi przepisów 
nakładających obowiązek przestrzegania 
podstawowych praw człowieka zapisanych 
w międzynarodowyh porozumieniach i 
konwencjach;

Or. en


