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Predlog spremembe 1
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so notranji trg in 
mednarodni trgi vedno bolj medsebojno 
povezani; skladno s tem meni, da bi 
zakonodajalci na notranjem trgu EU in 
pogajalci EU na področju mednarodne 
trgovine morali biti previdni pri vodenju 
svojih dejavnosti glede možnih vzajemnih 
posledic;

1. poudarja, da so notranji trg in 
mednarodni trgi vedno bolj medsebojno 
povezani; skladno s tem meni, da bi si 
zakonodajalci na notranjem trgu EU in 
pogajalci EU na področju mednarodne 
trgovine morali v politiki javnih naročil
vedno zavzemati za spodbujanje vrednot 
EU, kot so preglednost, odločno stališče 
proti korupciji in napredovanje socialnih 
in človekovih pravic, ter biti previdni pri 
vodenju svojih dejavnosti glede možnih 
vzajemnih posledic;

Or. en

Predlog spremembe 2
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so notranji trg in 
mednarodni trgi vedno bolj medsebojno 
povezani; skladno s tem meni, da bi 
zakonodajalci na notranjem trgu EU in 
pogajalci EU na področju mednarodne 
trgovine morali biti previdni pri vodenju 
svojih dejavnosti glede možnih vzajemnih 
posledic;

1. poudarja, da so notranji trg in 
mednarodni trgi vedno bolj medsebojno 
povezani; skladno s tem meni, da morajo 
zakonodajalci na notranjem trgu EU in 
pogajalci EU na področju mednarodne 
trgovine slediti skladni politiki;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Robert Sturdy

Osnutek mnenja
Točka 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so notranji trg in 
mednarodni trgi vedno bolj medsebojno 
povezani; skladno s tem meni, da bi 
zakonodajalci na notranjem trgu EU in 
pogajalci EU na področju mednarodne 
trgovine morali biti previdni pri vodenju 
svojih dejavnosti glede možnih vzajemnih 
posledic;

1. poudarja, da so notranji trg in 
mednarodni trgi vedno bolj medsebojno 
povezani; skladno s tem meni, da bi 
zakonodajalci na notranjem trgu EU in 
pogajalci EU na področju mednarodne 
trgovine morali biti previdni pri vodenju 
svojih dejavnosti glede možnih vzajemnih 
posledic; da bi spodbudili sinergije, poziva 
Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov, Odbor za mednarodno 
trgovino in glavne pogajalce EU, naj se 
posvetujejo pred pomembnimi 
mednarodnimi trgovinskimi pogajanji in 
med njimi, na primer o sporazumih o 
prosti trgovini, da bi ocenili vpliv na 
enotni trg EU in varnost potrošnikov ter 
dostop do tujih trgov za podjetja EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Točka 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je učinkovit okvir za 
javna naročila pogoj za pravičen in prost, 
konkurenčno naravnan trg, pripomore pa 
tudi k boju proti terorizmu;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. še vedno meni, da stališče 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj, da mora biti poglavitni cilj 
učinkovite politike za javna naročila 
spodbujanje učinkovitosti, tj. izbira 
dobavitelja, ki ponuja najnižjo ceno, ni 
prepričljivo; meni, da so drugi cilji javne 
politike, tudi strategije usmerjene k 
ustvarjanju novih delovnih mest in 
odpravi revščine, spodbujanju lokalnih 
skladov inovacij ter zelenih in pravičnih 
javnih naročil, enako ali še bolj 
pomembni;

Or. en

Predlog spremembe 6
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je večstranski sporazum, kot je 
sporazum o vladnih naročilih, najboljše 
orodje za zagotovitev enakih pogojev za 
evropska podjetja v zvezi z dostopom na 
trg javnih naročil na mednarodni ravni; 
zato poziva Komisijo, naj nadaljuje svoja 
prizadevanja za sklenitev ambicioznega 
sporazuma o vladnih naročilih;

2. se je seznanil z začasnim dogovorom o 
pregledu sporazuma o vladnih naročilih v 
zvezi z dostopom na trg javnih naročil na 
mednarodni ravni; poziva Komisijo, naj ob 
upoštevanju sedanje gospodarske krize 
ponovno pretehta reformo sporazuma o 
vladnih naročilih, da bi zagotovila 
možnost javne porabe na vseh ravneh 
upravljanja, da bi dosegli proticiklične in 
regionalne cilje, usmerjene v ustvarjanje 
novih delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Točka 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je večstranski sporazum, kot je 
sporazum o vladnih naročilih, najboljše 
orodje za zagotovitev enakih pogojev za 
evropska podjetja v zvezi z dostopom na 
trg javnih naročil na mednarodni ravni; 
zato poziva Komisijo, naj nadaljuje svoja 
prizadevanja za sklenitev ambicioznega 
sporazuma o vladnih naročilih;

2. meni, da je večstranski sporazum, kot je 
sporazum o vladnih naročilih, najboljše 
orodje za zagotovitev enakih pogojev za 
evropska podjetja v zvezi z dostopom na 
trg javnih naročil na mednarodni ravni; 
zato poziva Komisijo, naj zaključi 
pogajanja o začasnem besedilu, ki je bilo 
dogovorjeno leta 2006 kot pregledana 
različica sporazuma o vladnih naročilih, 
ki je začel veljati leta 1996;

Or. en

Predlog spremembe 8
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je večstranski sporazum, kot je 
sporazum o vladnih naročilih, najboljše
orodje za zagotovitev enakih pogojev za 
evropska podjetja v zvezi z dostopom na 
trg javnih naročil na mednarodni ravni; 
zato poziva Komisijo, naj nadaljuje svoja 
prizadevanja za sklenitev ambicioznega 
sporazuma o vladnih naročilih;

2. meni, da je večstranski sporazum, kot je 
sporazum o vladnih naročilih, orodje za 
zagotovitev enakih pogojev za evropska 
podjetja v zvezi z dostopom na trg javnih 
naročil na mednarodni ravni; zato poziva 
Komisijo, naj nadaljuje svoja prizadevanja 
za sklenitev ambicioznega sporazuma o 
vladnih naročilih; poudarja, da v svoji 
preambuli in členu V sporazum o vladnih 
naročilih priznava posebno in različno 
obravnavo za države v razvoju;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Točka 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opaža, da razen držav EFTE 
(Norveška, Lihtenštajn in Islandija) 
nobena pogodbenica sporazuma o vladnih 
naročilih ni bila zmožna izpolniti zahtev 
Komisije za vključitev v obseg uporabe 
tega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 10
Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Točka 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da trg javnih naročil EU ostaja 
najbolj odprt trg javnih naročil na svetovni 
ravni; 

3. meni, da trg javnih naročil EU ostaja 
najbolj odprt trg javnih naročil na svetovni 
ravni; meni, da je treba ohraniti splošno 
načelo odprtega trga javnih naročil 
Evropske unije, vendar pa je treba pri tem 
upoštevati interese podjetij Unije na 
notranjem trgu Evropske unije in na trgih 
tretjih držav;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da trg javnih naročil EU ostaja 3. meni, da trg javnih naročil EU ostaja 
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najbolj odprt trg javnih naročil na svetovni
ravni;

najbolj odprt trg javnih naročil na svetovni 
ravni; poziva Komisijo, naj mu zagotovi 
celovit statistični pregled deleža izvajalcev 
tretjih držav na trgu javnih naročil za 
blago in storitve 27 držav članic EU ter s 
tem povezane skupne zneske;

Or. en

Predlog spremembe 12
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Točka 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva 22 držav opazovalk v odboru za 
izvajanje sporazuma o vladnih naročilih, 
naj pospešijo proces pristopanja k temu 
sporazumu; zlasti poziva najmanj razvite 
države, naj znova pretehtajo začetek 
posebnih pogajanj za pridružitev 
sporazumu o vladnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 13
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da naši mednarodni partnerji 
še niso odprli svojih notranjih trgov javnih 
naročil za podjetja EU na isti način, kakor 
je notranji trg EU odprt za podjetja tretjih 
držav; globoko obžaluje dejstvo, da naši 
največji trgovski partnerji uporabljajo 
prakse javnih naročil, ki so pristranske do 
dobaviteljev EU, ki se prijavljajo na javne 
razpise v tretjih državah;

4. opaža, da so naši mednarodni partnerji 
odprli svoje notranje trge javnih naročil za 
podjetja EU na drugačen način, kakor je 
bil notranji trg EU odprt za podjetja tretjih 
držav; pozdravlja posebne določbe, ki so 
jih sprejele nekatere države partnerice 
sporazuma o vladnih naročilih glede 
diskriminacije v korist svojih malih in 
srednje velikih podjetij ter poziva 
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Komisijo, naj predlaga podobno pravilo za 
mala in srednje velika podjetja v evropski 
zakonodaji; pozdravlja osredinjenost 
Komisije na blago pravične trgovine ter 
poziva jo, naj predlaga posebne določbe za 
pravično trgovino v pogajanjih o 
sporazumu za vladna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 14
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da naši mednarodni partnerji 
še niso odprli svojih notranjih trgov javnih 
naročil za podjetja EU na isti način, kakor 
je notranji trg EU odprt za podjetja tretjih 
držav; globoko obžaluje dejstvo, da naši 
največji trgovski partnerji uporabljajo 
prakse javnih naročil, ki so pristranske do 
dobaviteljev EU, ki se prijavljajo na javne 
razpise v tretjih državah;

4. opaža, da naši mednarodni partnerji niso 
odprli svojih notranjih trgov javnih naročil 
za podjetja EU na isti način, kakor je 
notranji trg EU odprt za podjetja tretjih 
držav;

Or. en

Predlog spremembe 15
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Točka 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da naši mednarodni partnerji še 
niso odprli svojih notranjih trgov javnih 
naročil za podjetja EU na isti način, kakor 
je notranji trg EU odprt za podjetja tretjih 
držav; globoko obžaluje dejstvo, da naši 
največji trgovski partnerji uporabljajo 

4. obžaluje, da naši mednarodni partnerji še 
niso odprli svojih notranjih trgov javnih 
naročil za podjetja EU na isti način, kakor 
je notranji trg EU odprt za podjetja tretjih 
držav; globoko obžaluje dejstvo, da naši 
največji trgovski partnerji uporabljajo 
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prakse javnih naročil, ki so pristranske do 
dobaviteljev EU, ki se prijavljajo na javne 
razpise v tretjih državah; 

prakse javnih naročil, ki so pristranske do 
dobaviteljev EU, ki se prijavljajo na javne 
razpise v tretjih državah; obžaluje, da 
nekateri glavni trgovinski partnerji (tudi 
članice sporazuma o javnih naročilih) na 
področju javnih naročil sprejemajo 
zaščitne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 16
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj neha zahtevati, 
da trgovinski partnerji vključijo poglavja 
o javnih naročilih v potekajoča pogajanja 
o sporazumih o prosti trgovini in o 
sporazumih o gospodarskem partnerstvu, 
če tega ne želijo storiti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Točka 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva 
zagotoviti, da bi evropska mala in srednje 
velika podjetja imela večjo vlogo pri 
mednarodnih javnih naročilih ter okrepi 
prizadevanja, da bi preprečila 
diskriminacijo evropskih malih in srednje 
velikih podjetij s posebnimi določbami, ki
jih nekatere članice sporazuma o vladnih 
naročilih (na primer Kanada in ZDA) že 
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imajo; opaža, da bi ukrepi za večjo 
preglednosti in boljši dostop do 
nacionalnih trgov za javna naročila 
malim in srednje velikim podjetjem 
pomagali dostopati do takih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj neha zahtevati, 
da trgovinski partnerji soglašajo s tem, da 
v potekajoča pogajanja o sporazumih o 
prosti trgovini in o sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu ne vključijo 
določb v zvezi z malimi in srednje velikimi 
podjetji oziroma jih ne odstranijo iz svojih
politik o javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 19
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Točka 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. trdno verjame v načelo vzajemnosti na 
področju javnih naročil; poziva Komisijo, 
naj preuči uvedbo ciljno usmerjenih 
omejitev dostopa do delov trgov javnih 
naročil EU za tiste trgovske partnerice, ki 
imajo koristi od odprtosti trga EU, vendar 
niso pokazale namere, da bi odprle svoje 
lastne trge za podjetja EU, da bi tako 
spodbudili naše partnerje, da zagotovijo 

5. trdno verjame v načelo vzajemnosti na 
področju javnih naročil;
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vzajemno ureditev dostopa na trg za 
evropska podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 20
Robert Sturdy

Osnutek mnenja
Točka 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. trdno verjame v načelo vzajemnosti na 
področju javnih naročil; poziva Komisijo, 
naj preuči uvedbo ciljno usmerjenih 
omejitev dostopa do delov trgov javnih 
naročil EU za tiste trgovske partnerice, ki 
imajo koristi od odprtosti trga EU, vendar 
niso pokazale namere, da bi odprle svoje 
lastne trge za podjetja EU, da bi tako 
spodbudili naše partnerje, da zagotovijo 
vzajemno ureditev dostopa na trg za 
evropska podjetja. 

5. medtem ko odločno nasprotuje 
zaščitnim ukrepom na področju javnih 
naročil na svetovni ravni, trdno verjame v 
načelo vzajemnosti in sorazmernosti na 
tem področju; poziva Komisijo, naj preuči 
uvedbo sorazmernih ciljno usmerjenih 
omejitev dostopa do delov trgov javnih 
naročil EU za tiste trgovske partnerice, ki 
imajo koristi od odprtosti trga EU, vendar 
niso pokazale namere, da bi odprle svoje 
lastne trge za podjetja EU, da bi tako 
spodbudili naše partnerje, da zagotovijo 
vzajemno in proporcionalno ureditev 
dostopa na trg za evropska podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 21
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. trdno verjame v načelo vzajemnosti na 
področju javnih naročil; poziva Komisijo, 
naj preuči uvedbo ciljno usmerjenih 
omejitev dostopa do delov trgov javnih
naročil EU za tiste trgovske partnerice, ki 
imajo koristi od odprtosti trga EU, vendar 

5. verjame v načelo vzajemnosti na 
področju javnih naročil za razvite države; 
poziva Komisijo, naj preuči možnost
omejitve dostopa do delov trgov javnih 
naročil EU za tiste razvite trgovske 
partnerice, ki imajo koristi od odprtosti trga 
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niso pokazale namere, da bi odprle svoje 
lastne trge za podjetja EU, da bi tako 
spodbudili naše partnerje, da zagotovijo 
vzajemno ureditev dostopa na trg za 
evropska podjetja. 

EU, vendar niso pokazale namere, da bi 
odprle svoje lastne trge za podjetja EU, da 
bi tako spodbudili naše partnerje, da 
zagotovijo vzajemno ureditev dostopa na 
trg za evropska podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 22
Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Točka 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na določbe členov 58 in 59 
Direktive 2004/17/ES; poziva države 
članice, naj v celoti izkoristijo možnost 
obveščanja Komisije o težavah v zvezi z 
dostopom njihovih podjetij do trgov tretjih 
držav in poziva Komisijo, naj sprejme 
učinkovite ukrepe, da bi zagotovila, da 
bodo podjetja Unije resnično uživala 
dostop do trgov tretjih držav;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Osnutek mnenja
Točka 5b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo v 
na novo izpogajanem sporazumu o 
vladnih naročilih STO vključena klavzula, 
ki bo Evropski uniji omogočila, da pri 
dodeljevanju javnih naročil da prednost 
malim in srednje velikim podjetjem, kot so 
to že storile druge države podpisnice tega 
sporazuma;
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Or. fr

Predlog spremembe 24
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. v okviru zavez Evropske unije na 
področju mednarodnih javnih naročil 
dodatno poudarja, kako pomembno je 
okrepiti antikorupcijske mehanizme na 
področju javnih naročil ter opozarja, da je 
treba osrediniti prizadevanja na 
zagotovitev preglednosti in pravičnosti pri 
uporabi javnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 25
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja, da so selektivne politike za 
javna naročila sprejemljive v okviru 
mednarodnega prava, tudi v okviru 
sporazuma GATT/STO;

Or. en

Predlog spremembe 26
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 5 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Komisijo, naj oceni možnost 
uporabe zelenih javnih naročil kot 
instrumenta za spodbujanje trajnostnega 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 27
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Točka 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva Komisijo, naj oceni možnost, da 
bi v sporazume o javnih naročilih z 
mednarodnimi partnerji vključili določbe, 
ki bi zahtevale spoštovanje temeljnih 
obveznosti v zvezi s človekovimi 
pravicami, določenimi v konvencijah in 
mednarodnih sporazumih;

Or. en


