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Изменение 1
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Съображение Аа (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че наличието 
на добре функциониращ пазар на 
обществените поръчки е от 
съществено значение с оглед на 
насърчаването на изграждането на 
единния пазар, стимулирането на 
иновациите, насърчаването на високо 
равнище на опазване на околната 
среда и климата, както и социалното 
приобщаване в целия ЕС и 
постигането на оптимална 
стойност за публичните органи, 
гражданите, бизнеса и 
данъкоплатците;

Or. en

Изменение 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи същинска 
законодателна инициатива относно
обществените поръчки, която да доведе 
до по-голяма гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този начин 
ще се избегне провеждането на чести 
реформи в бъдеще – главната причина 
за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи системен 
преглед на обществените поръчки, 
който да доведе до по-голяма
опростеност, гъвкавост, прозрачност и
правна сигурност в сектора, като по 
този начин ще се избегне провеждането 
на чести реформи в бъдеще – главната 
причина за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
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обществени поръчки; обществени поръчки; изисква от 
Комисията да включи 
незаконодателни инициативи, за да се 
придружава прегледът, като 
например платформа за обмен на най-
добри практики между държавите-
членки;

Or. en

Изменение 3
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи същинска 
законодателна инициатива относно 
обществените поръчки, която да доведе 
до по-голяма гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този начин 
ще се избегне провеждането на чести 
реформи в бъдеще – главната причина 
за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи същинска 
законодателна инициатива относно 
обществените поръчки, която да доведе 
до по-голяма гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този начин 
ще се избегне провеждането на чести 
реформи в бъдеще – главната причина 
за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки, призовава по-
специално държавите-членки да 
прилагат изцяло Европейския кодекс 
за най-добри практики, улесняващи 
достъпа на МСП до договори за 
възлагане на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 4
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска 
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този 
начин ще се избегне провеждането 
на чести реформи в бъдеще –
главната причина за високите 
разходи и административната 
тежест за участниците, които 
стесняват сериозно и 
несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска 
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, намалява 
грешките в транспонирането 
на законодателството на ЕС в 
националното 
законодателство и риска от 
нелоялни търговски практики, 
като по този начин ще се избегне 
провеждането на чести реформи 
в бъдеще – главната причина за 
високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват 
сериозно и несъразмерно 
достъпа на МСП до обществени 
поръчки;

Or. lt

Изменение 5
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска 
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този 
начин ще се избегне провеждането 
на чести реформи в бъдеще –

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска 
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и
сигурност в сектора, намалява 
грешките в транспонирането 
на законодателството на ЕС в 
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главната причина за високите 
разходи и административната 
тежест за участниците, които 
стесняват сериозно и 
несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

националното 
законодателство и риска от 
нелоялни търговски практики, 
като по този начин ще се избегне 
провеждането на чести реформи 
в бъдеще – главната причина за 
високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват 
сериозно и несъразмерно 
достъпа на МСП до обществени 
поръчки;

Or. lt

Изменение 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи същинска 
законодателна инициатива относно 
обществените поръчки,  която да 
доведе до по-голяма гъвкавост, 
прозрачност и сигурност в сектора, 
като по този начин ще се избегне 
провеждането на чести реформи в 
бъдеще – главната причина за високите 
разходи и административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи задълбочена 
реформа на съществуващите 
директиви относно обществените 
поръчки, които следва да опростят 
процедурите и да увеличат 
гъвкавостта, прозрачността и 
сигурността за двете страни при 
възлагането на обществени поръчки, 
като по този начин ще се избегне 
провеждането на чести реформи в 
бъдеще – главната причина за високите 
разходи и административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 7
Reinhard Bütikofer
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към Европейската 
комисия да представи същинска 
законодателна инициатива относно 
обществените поръчки, която да доведе 
до по-голяма гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този 
начин ще се избегне провеждането на 
чести реформи в бъдеще – главната 
причина за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

1. настоятелно призовава
Европейската комисия да представи 
същинска законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, която 
гарантира гъвкавост, прозрачност и 
правна сигурност, като по този начин 
ще се избегне провеждането на чести 
реформи в бъдеще – главната причина 
за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват сериозно 
и несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 8
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този 
начин ще се избегне провеждането 
на чести реформи в бъдеще –
главната причина за високите 
разходи и административната 
тежест за участниците, които 
стесняват сериозно и 
несъразмерно достъпа на МСП до 
обществени поръчки;

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи подробна и 
изчерпателна законодателна 
инициатива относно 
обществените поръчки, която да 
доведе до по-голяма гъвкавост, 
прозрачност и сигурност в 
сектора, като по този начин ще 
се избегне провеждането на 
чести реформи в бъдеще –
главната причина за високите 
разходи и административната 
тежест за участниците, които 
стесняват сериозно и 
несъразмерно достъпа на МСП 
до обществени поръчки;
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Or. lt

Изменение 9
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска 
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и 
сигурност в сектора, като по този 
начин ще се избегне 
провеждането на чести реформи в 
бъдеще – главната причина за 
високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват 
сериозно и несъразмерно достъпа 
на МСП до обществени поръчки;

1. отправя призив към 
Европейската комисия да 
представи същинска 
законодателна инициатива 
относно обществените поръчки, 
която да доведе до повече 
иновации, по-голяма гъвкавост, 
прозрачност и сигурност в 
сектора, като по този начин ще се 
избегне провеждането на чести 
реформи в бъдеще – главната 
причина за високите разходи и 
административната тежест за 
участниците, които стесняват 
сериозно и несъразмерно достъпа 
на МСП до обществени поръчки;

Or. da

Изменение 10
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че целта на тази 
реформа следва да бъде връщането на 
първоначалната цел на 
обществените поръчки, т.е. да се 
гарантира конкуренция на пазара и 
икономически най-изгодно използване 
на средствата; счита, че 
настоящата схема може да 
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възпрепятства действителната 
конкуренция на пазара поради 
непредвидени бариери, създадени от 
прекомерни административни 
правила и процедури, по-специално 
като бъдат обезсърчени МСП от 
участие в обществени поръчки;

Or. en

Изменение 11
Tiziano Motti

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че в основания на 
конкуренция единен пазар е 
необходимо да бъде изключена 
възможността за приемане като 
публичноправни субекти на 
предприятията, които са 
регистрирани на фондовата борса,
и/или на предприятията, които са 
под контрола на или са свързани с 
тези предприятия, тъй като те не
успяват да отговорят на изискването 
за непромишлен/нетърговски 
характер, който публичноправният 
субект трябва да има;

Or. it

Изменение 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че засилен диалог между 
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възложителите на обществени 
поръчки и потенциалните оференти, 
без да се правят компромиси с 
прозрачността, недискриминацията 
и конкуренцията, ще доведе до по-
добри резултати, и призовава 
Комисията да проучи 
възможностите, за да се извърши 
тази част в процеса на възлагане на 
обществена поръчка;

Or. en

Изменение 13
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че политиката в 
областта на обществените поръчки 
следва, на първо място, да осигурява 
ефективно използване на средствата 
от държавите-членки и да постига 
оптимални резултати по отношение 
на обществените поръчки чрез 
прилагането на ясни, прозрачни и 
гъвкави критерии;

Or. lt

Изменение 14
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че повечето от 
договорите за обществени поръчки са 
предоставяни на дружества от 
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същите държави-членки и призовава 
за установяването на истински пазар 
на обществените поръчки в целия ЕС;

Or. en

Изменение 15
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоятелно призовава 
Комисията да отдаде приоритет на 
дебюрократизацията и 
опростяването на различните 
процедури за обществени поръчки 
както по отношение на 
намаляването на общия брой 
процедури, така и по отношение на 
рационализирането на процесите за 
съответните процедури; счита, че 
откритите конкурси следва да 
останат крайъгълен камък на 
обществените поръчки, но следва да 
бъдат опростени, по-специално като
се позволи по-висока степен на 
прилагане на критериите за 
възлагане, основани на
функционалността, вместо на 
прекалено детайлните технически 
спецификации, като по този начини 
се оставя на потенциалните 
доставчици да определят 
специфичните методи, материали, 
технологии и т.н., които следва да се 
използват; освен това счита, че 
административните тежести биха 
могли да се намалят, като се позволи 
по-висока степен на едновременна 
оценка на критериите за подбор и 
възлагане и като се позволи гъвкавост 
в случаите на неспазване на 
изискванията за формат, например да 
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се позволи на оферентите 
впоследствие да представят 
липсващи формуляри; отбелязва, че 
по-специално МСП страдат от липса 
на гъвкавост, като са лишени от 
права въз основа на незначителни и 
непреднамерени процедурни грешки;

Or. en

Изменение 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава обществените поръчки 
да бъдат обвързани с принципа 
„Мисли първо за малките“, което 
прави процедурата по възлагане на 
поръчката по-достъпна за МСП; 
призовава, че Европейският кодекс за 
най-добри практики, улесняващи 
достъпа на МСП до договори за 
възлагане на обществени поръчки, 
следва да бъде взет предвид при 
прегледа;

Or. en

Изменение 17
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава Комисията и 
държавите-членки да предприемат 
ефективни мерки, за да се подобри 
достъпът на МСП до търговете за 
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обществени поръчки, обръща 
внимание на факта, че 
опростяването на процедурите е от 
ключово значение за постигането на 
тази цел;

Or. en

Изменение 18
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава Комисията и 
държавите-членки да предприемат 
необходимите мерки, включително 
въвеждането на специални 
разпоредби в бъдещата директива 
относно обществените поръчки, за да 
гарантират, че най-малко 50 % от 
операциите за възлагане на 
обществени поръчки от страна на 
европейските институции и 
държавите-членки се извършват по 
електронен път в съответствие с 
ангажимента, поет от 
правителствата на държавите-
членки през 2005 г. в Манчестър по 
време на Конференцията на 
министрите относно електронното 
правителство;

Or. ro

Изменение 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1в (нов)
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Проектостановище Изменение

1в. освен това настоятелно призовава 
Комисията да проведе проучване в 27-
те държави-членки, за да се определи
размерът на трансграничните 
оферти с оглед да се оцени доколко са 
приемливи настоящите прагове и 
потенциалното увеличаване на 
праговете, за да се направи 
трансграничното представяне на 
оферта по-привлекателно;

Or. en

Изменение 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. признава, че настоящото 
разграничение между услуги „А“ и „Б“ 
не е актуално, тъй като някои услуги 
„Б“ несъмнено са от трансграничен 
интерес, например водният и 
железопътният транспорт, услугите
за подбор на персонал и сигурност; 
поради това приканва Комисията да 
преразгледа приложенията в 
реформата й на правилата относно 
възлагането на обществени поръчки; 
счита въпреки това, че основните 
социални услуги следва да останат 
услуга „Б“, освободени от правилата
на ЕС относно обществените 
поръчки;

Or. en
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Изменение 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята, че обществените поръчки 
могат да се използват като механизъм за 
реализирането на иновации и
постигането на енергийна ефективност, 
и подкрепя мерките, предприети с цел 
да се гарантира, че обществените органи 
вземат предвид тези области в 
критериите си за възлагане на договори 
за обществени поръчки, като 
подчертава важното значение на 
диалога и взаимното разбирателство 
между публичния сектор и сектора на 
научноизследователската и развойна 
дейност;

2. смята, че обществените поръчки 
могат да се използват като механизъм за 
реализирането на иновации,
постигането на енергийна ефективност 
и други основни области на 
политиката, както е посочено в 
стратегията „ЕС 2020“ и подкрепя 
мерките, предприети с цел да се 
гарантира, че обществените органи 
вземат предвид тези области в 
критериите си за възлагане на договори 
за обществени поръчки; подчертава 
въпреки това, че е важно да се следят
допълнителните административни 
разходи, до които това може да 
доведе дружествата и публичните 
органи, и следва да бъде предшествано 
от подходящи оценки на 
въздействието, както и от отделни 
изпитвания на МСП, за да се избегне 
прекомерна бюрокрация;

Or. en

Изменение 22
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята, че обществените поръчки 
могат да се използват като механизъм 
за реализирането на иновации и
постигането на енергийна ефективност, 
и подкрепя мерките, предприети с цел 
да се гарантира, че обществените органи 

2. подчертава ключовата роля, която
обществените поръчки трябва да 
играят като механизъм за 
реализирането на иновации, по-
специално в областта на постигането 
на енергийна ефективност; 
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вземат предвид тези области в 
критериите си за възлагане на договори 
за обществени поръчки, като подчертава 
важното значение на диалога и 
взаимното разбирателство между 
публичния сектор и сектора на 
научноизследователската и развойна 
дейност;

следователно подкрепя мерките, 
предприети с цел да се гарантира, че 
обществените органи вземат предвид 
тези области в критериите си за 
възлагане на договори за обществени 
поръчки, като подчертава важното 
значение на диалога и взаимното 
разбирателство между публичния 
сектор и сектора на 
научноизследователската и развойна 
дейност;

Or. en

Изменение 23
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята, че обществените поръчки 
могат да се използват като механизъм за 
реализирането на иновации и 
постигането на енергийна ефективност, 
и подкрепя мерките, предприети с цел 
да се гарантира, че обществените органи 
вземат предвид тези области в 
критериите си за възлагане на договори 
за обществени поръчки, като подчертава 
важното значение на диалога и 
взаимното разбирателство между 
публичния сектор и сектора на 
научноизследователската и развойна 
дейност;

2. смята, че обществените поръчки 
могат да се използват като механизъм за 
реализирането на иновации и 
постигането на енергийна ефективност, 
и могат да стимулират пазара за 
устойчиви продукти и услуги;
подкрепя мерките, предприети с цел да 
се гарантира, че обществените органи 
вземат предвид тези области в 
критериите си за възлагане на договори 
за обществени поръчки, като подчертава 
важното значение на диалога и 
взаимното разбирателство между 
публичния сектор и сектора на 
научноизследователската и развойна 
дейност;

Or. en

Изменение 24
Tiziano Motti
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Проектостановище
Параграф 2 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

счита, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на възлагането на 
обществени поръчки трябва да взема 
предвид ключовата роля, която 
предприятията играят при 
предоставянето на услуги от общ 
икономически интерес в духа на член 
14 от ДФЕС и Протокол 26 от 
Договора от Лисабон, и счита, че 
въвеждането на прекалени 
изисквания може да застраши 
свободата на възлагащите органи да 
организират такива услуги;

Or. it

Изменение 25
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че с оглед на 
подобряване на търговската 
среда, и по-специално на 
участието на малки и средни 
предприятия в обществените 
поръчки, конкуренцията следва 
да бъде поставена на равна 
основа в рамките на целия ЕС;

Or. lt

Изменение 26
Anni Podimata
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че въвеждането на 
задължителни предписания за 
иновациите или прекалено 
детайлните технически 
спецификации по отношение на 
енергийните характеристики на 
предмета на обществена поръчка 
рискуват да ограничат 
конкуренцията и вариантите за избор 
на възлагащите органи;

заличава се

Or. en

Изменение 27
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че въвеждането на 
задължителни предписания за
иновациите или прекалено 
детайлните технически 
спецификации по отношение на 
енергийните характеристики на 
предмета на обществена поръчка 
рискуват да ограничат 
конкуренцията и вариантите за избор 
на възлагащите органи;

заличава се

Or. da

Изменение 28
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че въвеждането на 
задължителни предписания за 
иновациите или прекалено 
детайлните технически 
спецификации по отношение на 
енергийните характеристики на 
предмета на обществена поръчка 
рискуват да ограничат 
конкуренцията и вариантите за избор 
на възлагащите органи;

заличава се

Or. en

Изменение 29
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че въвеждането на
задължителни предписания за 
иновациите или прекалено детайлните 
технически спецификации по 
отношение на енергийните 
характеристики на предмета на 
обществена поръчка рискуват да 
ограничат конкуренцията и 
вариантите за избор на възлагащите 
органи;

3. предупреждава въпреки това
Комисията да не прилага каквито и 
да било нови критерии по начин, 
който би създал нови 
административни тежести,
задължителни предписания или 
прекалено детайлните технически 
спецификации; счита, че 
преминаването към разходи през
жизнения цикъл обещава най-големия 
потенциал, за да се гарантира както 
икономически най-изгодното 
използване на средствата, така и 
предоставянето на цели на 
публичната политика, по-специално
по отношение на енергийните 
характеристики на предмета на 
обществена поръчка рискуват да 
ограничат конкуренцията и вариантите 
за избор на възлагащите органи;

Or. en
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Изменение 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че въвеждането на 
задължителни предписания за 
иновациите или прекалено детайлните 
технически спецификации по 
отношение на енергийните 
характеристики на предмета на 
обществена поръчка рискуват да 
ограничат конкуренцията и вариантите 
за избор на възлагащите органи;

3. отбелязва, че въвеждането на 
задължителни предписания за 
иновациите или прекалено детайлните 
технически спецификации по 
отношение например на енергийните 
характеристики на предмета на 
обществена поръчка рискуват да 
ограничат конкуренцията и вариантите 
за избор на възлагащите органи;

Or. en

Изменение 31
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че изискванията на 
всяка „най-добра налична 
технология“ и постигането на 
енергийна ефективност трябва да 
бъдат предмет на анализ на 
разходите и ползите въз основа на 
амортизацията;

Or. en

Изменение 32
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. признава, че първоначалните разходи 
за енергийно ефективни продукти или 
услуги могат да влязат в конфликт с 
правилата за възлагането на 
обществени поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-ниска 
цена“ при възлагането на обществени 
поръчки, но счита, че би могло да се 
въведат опростени правила, за да се 
предостави възможност на възлагащите 
органи да преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга;

4. подкрепя заключенията от 
Европейския съвет от 4 февруари, 
призоваващи държавите-членки да 
включат стандартите за енергийна 
ефективност в обществените 
поръчки от 1 януари 2012 г.; 
подчертава, че първоначалните разходи 
за енергийно ефективни и устойчиви
продукти или услуги са компенсирани 
от по-ниски разходи за 
функциониране, поддръжка или 
обезвреждане; подчертава, че 
въвеждането на подхода на разходите 
през жизнения цикъл в обществените
поръчки ще позволи на публичните 
органи да постигнат значителни 
спестявания; счита, че би могло да се 
въведат опростени правила, за да се 
предостави възможност на възлагащите 
органи да преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга; призовава 
Комисията да анализира дали е 
подходящо да се въведат 
задължителни цели за възлагането на 
екологични обществени поръчки;

Or. en

Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
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използването на критерия „най-
ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, че 
би могло да се въведат опростени 
правила, за да се предостави 
възможност на възлагащите органи 
да преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга;

използването на критерия „най-
ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, 
че би могло да се въведат 
опростени правила, за да се 
предостави възможност на 
възлагащите органи да 
преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване 
на даден продукт или услуга; в 
тази връзка препоръчва на 
Комисията да следва модела 
на Директива 2009/33/EО за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни 
превозни средства, която 
позволява на органите да 
използват, като критерий за 
оценка в процедурите за 
възлагане на обществени 
поръчки, общите разходи, 
генерирани при използването 
на превозното средство в 
рамките на обичаен срок на 
употреба, а не единствено 
първоначалната цена при 
закупуване;

Or. ro

Изменение 34
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава  че първоначалните разходи 
за енергийно ефективни продукти или 
услуги могат да влязат в конфликт с 
правилата за възлагането на 
обществени поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-ниска 
цена“ при възлагането на обществени 
поръчки, но счита, че би могло да се 

4. признава, че първоначалните разходи 
за енергийно ефективни продукти или 
услуги могат да влязат в конфликт с 
настоящите правила за възлагането на 
обществени поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-ниска 
цена“ при възлагането на обществени 
поръчки, счита, че следва да се въведат 
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въведат опростени правила, за да се 
предостави възможност на възлагащите 
органи да преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга;

опростени правила, за да се предостави 
възможност на възлагащите органи да 
преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга; препоръчва 
да се замени принципа на „най-
ниската цена“, който може да 
възпрепятства иновативните 
решения, с принципа на 
„икономически най-изгодното“; 
препоръчва във връзка с това да се 
вземат предвид аспектите за 
качество и разходите за услуги, стоки 
или труд през целия жизнен цикъл;

Or. en

Изменение 35
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава, че първоначалните разходи 
за енергийно ефективни продукти или 
услуги могат да влязат в конфликт с 
правилата за възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до използването 
на критерия „най-ниска цена“ при 
възлагането на обществени поръчки, но 
счита, че би могло да се въведат
опростени правила, за да се предостави
възможност на възлагащите органи да 
преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга;

4. признава, че първоначалните разходи 
за енергийно ефективни продукти или 
услуги могат на пръв поглед да 
изглеждат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени поръчки, що 
се отнася до използването на критерия 
„най-ниска цена“ при възлагането на 
обществени поръчки; следователно 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира споделяне на най-добри 
практики и да въведе опростени 
правила, които биха предоставили
възможност на възлагащите органи да 
преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга, т.е. 
прилагане на разходите през 
жизнения цикъл при оценка на всяка 
оферта;

Or. en
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Изменение 36
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-
ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, че 
би могло да се въведат 
опростени правила, за да се 
предостави възможност на
възлагащите органи  да 
преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга;

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-
ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но 
призовава Комисията да 
създаде правила, чрез които
възлагащите органи могат да 
прилагат критериите за 
икономически най-изгодна 
оферта, т.е. оценка на 
разходите спрямо потенциала за 
енергоспестяване на даден 
продукт или услуга;

Or. lt

Изменение 37
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-
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ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, че 
би могло да се въведат 
опростени правила, за да се 
предостави възможност на 
възлагащите органи  да 
преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на 
даден продукт или услуга;

ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но 
призовава Комисията да 
създаде правила, чрез които
възлагащите органи могат да 
прилагат критериите за 
икономически най-изгодна 
оферта, т.е. оценка на 
разходите спрямо потенциала за 
енергоспестяване на даден 
продукт или услуга;

Or. lt

Изменение 38
Daniel Caspary

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-
ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, че 
би могло да се въведат опростени 
правила, за да се предостави 
възможност на възлагащите 
органи да преценяват  разходите 
спрямо потенциала за 
енергоспестяване на даден 
продукт или услуга;

4. признава, че първоначалните 
разходи за енергийно ефективни 
продукти или услуги могат да 
влязат в конфликт с правилата за 
възлагането на обществени 
поръчки, що се отнася до 
използването на критерия „най-
изгодна цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, че 
би могло да се въведат опростени 
правила, за да се предостави 
възможност на възлагащите 
органи да преценяват общите 
разходи спрямо потенциала за 
енергоспестяване на даден 
продукт или услуга;

Or. de

Изменение 39
Tiziano Motti
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. признава, че правилата относно 
възлагането на обществени поръчки 
за комунални услуги вече не са 
необходими в сектори, които са 
изцяло либерализирани, като 
например пощенските услуги, където 
конкурентният натиск, възникващ в 
резултат на премахването на всички 
специални или изключителни права, 
осигурява необходимата прозрачност 
и недискриминация в договорите за 
тази дейност; счита, че в секторите, 
които са изцяло отворени за 
конкуренция, прилагането на правила 
относно възлагането на обществени 
поръчки въз основа на правния 
статут (публичен или частен) на 
доставчика би могло да доведе до 
необосновани различия при 
третирането на публични и частни 
предприятия;

Or. it

Изменение 40
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че енергийната 
ефективност следва да бъде 
задължителен критерий при 
възлагането на обществени поръчки. 
Призовава Комисията да предложи 
ясни критерии за енергийна 
ефективност като критерии в 
областта на техническите 
спецификации на обществените 
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поръчки;

Or. en

Изменение 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предприетата от някои 
държави-членки инициатива за 
адаптиране на щатския модел за 
иновационни научни изследвания в 
малките предприятия в контекста на 
ЕС чрез подпомагане на иновациите, 
като се използват доставките на 
развойни продукти, когато се предлагат 
договори за обществени поръчки за 
изготвяне на решения за конкретни 
предизвикателства, установени при 
предоставянето на обществени услуги;

5. приветства предприетата от някои 
държави-членки инициатива за 
подпомагане на иновациите, като се 
използват доставките на развойни 
продукти, когато се предлагат договори 
за обществени поръчки за изготвяне на 
решения за конкретни 
предизвикателства, установени при 
предоставянето на обществени услуги;
отбелязва, че прекомерните 
изисквания и технически предписания 
в процеса на възлагане на обществени 
поръчки могат да доведат до
прекомерна администрация, като по 
този начин се възпрепятстват 
иновациите; счита, че, вместо това, 
обществените поръчки следва да се 
съсредоточат върху 
функционирането и крайните 
резултати;

Or. en

Изменение 42
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че европейският пазар 
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на обществени поръчки е по-отворен 
от пазарите на международните 
партньори на ЕС, което се дължи на 
факта, че европейските предприятия 
не могат да се конкурират на равна 
основа с чуждестранните и имат 
трудности при достъпа до пазари в 
трети държави; призовава 
Комисията да разгледа политиката в 
областта на обществените поръчки
по отношение на трети държави с 
оглед осигуряване на по-балансиран и 
взаимен достъп до ЕС и възлагането 
на обществени поръчки в други 
държави;

Or. lt

Изменение 43
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. отбелязва, че някои държави-
членки вече прилагат ефективни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, осигуряващи прозрачност и 
ефективно използване на парите на 
данъкоплатците; призовава 
Комисията да анализира най-добрите 
практики в държавите-членки в тази 
област и да създаде най-ефективните 
принципи за сключване на договори за
обществени поръчки на равнище ЕС;

Or. lt

Изменение 44
Reinhard Bütikofer
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. смята, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, които 
изискват да се прилагат критерии за
енергийна ефективност при вземането 
на решения относно възлагането на 
обществени поръчки, без да се 
възпрепятства прилагането на правилата 
за свободната конкуренция; подобен 
подход може да стимулира иновациите 
и диверсифицирането на предлаганите 
на пазара продукти и услуги;
подчертава, че използването на 
политиката в областта на 
обществените поръчки за 
подпомагане на други ключови 
политики на ЕС, като изменението 
на климата, енергийната 
ефективност или иновациите, следва 
да се предшества от точни оценки на 
въздействието, за да се избегне 
свръхрегулиране на сектора.

6. смята, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, които 
изискват задължителното използване 
на енергийна ефективност при 
вземането на решения относно 
възлагането на обществени поръчки, без 
да се възпрепятства прилагането на 
правилата за свободната конкуренция; 
настоява, че подобен подход ще
стимулира иновациите и 
диверсифицирането на предлаганите на 
пазара продукти и услуги;

Or. en

Изменение 45
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. смята, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, които 
изискват да се прилагат критерии за 
енергийна ефективност при вземането 
на решения относно възлагането на 

6. смята, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, които 
изискват да се прилагат критерии за 
енергийна ефективност и устойчивост
при вземането на решения относно 
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обществени поръчки, без да се 
възпрепятства прилагането на правилата 
за свободната конкуренция; подобен 
подход може да стимулира иновациите 
и диверсифицирането на предлаганите 
на пазара продукти и услуги;
подчертава, че използването на 
политиката в областта на 
обществените поръчки за 
подпомагане на други ключови 
политики на ЕС, като изменението 
на климата, енергийната 
ефективност или иновациите, следва 
да се предшества от точни оценки на 
въздействието, за да се избегне 
свръхрегулиране на сектора.

възлагането на обществени поръчки, без 
да се възпрепятства прилагането на 
правилата за свободната конкуренция; 
подобен подход може да стимулира 
иновациите и диверсифицирането на 
предлаганите на пазара продукти и 
услуги;

Or. en

Изменение 46
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. смята, че бъдещото 
законодателство на ЕС в областта 
на обществените поръчки следва 
да засили съществуващите 
разпоредби, които изискват да се 
прилагат критерии за енергийна 
ефективност при вземането на 
решения относно възлагането на 
обществени поръчки, без да се 
възпрепятства прилагането на 
правилата за свободната 
конкуренция; подобен подход 
може да стимулира иновациите и 
диверсифицирането на 
предлаганите на пазара продукти 
и услуги; подчертава, че 
използването на политиката в 
областта на обществените 
поръчки за подпомагане на други 

6. смята, че бъдещото 
законодателство на ЕС в 
областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, 
които изискват да се прилагат 
критерии за енергийна 
ефективност при вземането на 
решения относно възлагането на 
обществени поръчки; подобен 
подход може да стимулира 
иновациите и 
диверсифицирането на 
предлаганите на пазара продукти 
и услуги;
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ключови политики на ЕС, като 
изменението на климата, 
енергийната ефективност или 
иновациите, следва да се 
предшества от точни оценки на 
въздействието, за да се избегне 
свръхрегулиране на сектора.

Or. da

Изменение 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. смята, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, които 
изискват да се прилагат критерии за 
енергийна ефективност при вземането 
на решения относно възлагането на 
обществени поръчки, без да се 
възпрепятства прилагането на правилата 
за свободната конкуренция; подобен 
подход може да стимулира иновациите 
и диверсифицирането на предлаганите 
на пазара продукти и услуги;
подчертава, че използването на 
политиката в областта на 
обществените поръчки за 
подпомагане на други ключови 
политики на ЕС, като изменението 
на климата, енергийната 
ефективност или иновациите, следва 
да се предшества от точни оценки на 
въздействието, за да се избегне 
свръхрегулиране на сектора.

6. смята, че бъдещото законодателство 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки следва да засили 
съществуващите разпоредби, които 
изискват да се прилагат критерии за 
енергийна ефективност при вземането 
на решения относно възлагането на 
обществени поръчки, без да се 
възпрепятства прилагането на правилата 
за свободната конкуренция; подобен 
подход може да стимулира иновациите 
и диверсифицирането на предлаганите 
на пазара продукти и услуги;

Or. en
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Изменение 48
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. приветства използването на 
електронно възлагане на обществени
поръчки, което ще изиграе 
положителна роля за намаляване на 
разходите и увеличаване на 
достъпността на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
следователно призовава за всякакви 
законодателни предложения, за да се 
разшири и опрости използването на
електронното възлагане на 
обществени поръчки, което следва да 
бъде интегрирано в планирания 
преглед на основните директиви за 
обществените поръчки, подчертава 
значението на отворените 
стандарти и неутралността по 
отношение на технологиите, за да се 
гарантира оперативна съвместимост 
на различните системи и да се избегне 
зависимостта от доставчик; 
призовава Комисията да осигури 
действителна оперативна 
съвместимост между различните 
платформи за електронно възлагане 
на обществени поръчки, които са 
въведени в държавите-членки;

Or. en

Изменение 49
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. счита, че задължителното 
законодателство на ЕС относно 
верижната отговорност на 
предприятията може да осигури по-
добра бизнес среда за европейските 
предприятия и, заедно с амбициозна 
политика в областта на 
обществените поръчки, да създаде 
растеж и работни места в ЕС;

Or. da

Изменение 50
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. обръща внимание на факта, че 
специфичният въпрос за запазването 
на равното третиране и лоялната 
конкуренция на пазарите на 
обществени поръчки в ЕС и в трети 
държави се нуждае от повече 
политическо внимание, особено с 
оглед на настоящите проблеми по 
отношение на достъпа до пазарите 
на публичния сектор в трети 
държави, бавния напредък в 
преговорите относно прегледа на 
Споразумението за обществените 
поръчки (СОП) на СТО и очевидното 
нежелание на много трети държави 
да се присъединят към СОП;

Or. en


