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Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že dobře fungující 
trh s veřejnými zakázkami má zásadní 
význam pro podporu jednotného trhu, 
inovací, vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí a klimatu a také sociálního 
začlenění v celé EU a pro dosažení 
optimální hodnoty pro správní orgány, 
občany, podnikatele a daňové poplatníky,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila metodický přezkum sytému
zadávání veřejných zakázek, která by do 
tohoto odvětví vnesla více jednoduchosti,
flexibility, transparentnosti a právní jistoty 
a díky které by se v budoucnu dalo předejít 
častým reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám; žádá, aby Komise s 
přezkumem spojila i nelegislativní 
iniciativy, jako např. zřízení platformy pro 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám, a vyzývá zejména 
členské státy, aby důsledně uplatňovaly 
Evropský kodex osvědčených postupů, 
které usnadňují přístup malých 
a středních podniků k veřejným 
zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty, omezila chyby 
při provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátních předpisech a snížila riziko 
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důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

nekalých obchodních praktik a díky které 
by se v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty, omezila chyby 
při provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátních předpisech a snížila riziko 
nekalých obchodních praktik a díky které 
by se v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila důkladnou a detailní reformu 
stávajících směrnic v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, která by měla 
zjednodušit postupy a zvýšit míru
flexibility, transparentnosti a jistoty pro 
obě strany zakázky a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by 
se v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která
zajistí flexibilitu, transparentnost a právní 
jistotu a díky které by se v budoucnu dalo 
předejít častým reformám, protože ty jsou 
hlavním důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by řešila všechny aspekty tohoto odvětví a
vnesla by do něj více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. lt

Pozměňovací návrh 9
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se 
v budoucnu dalo předejít častým 
reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila detailní legislativní iniciativu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
by do tohoto odvětví vnesla více inovací, 
flexibility, transparentnosti a jistoty a díky 
které by se v budoucnu dalo předejít 
častým reformám, protože ty jsou hlavním 
důvodem vysokých nákladů 
a administrativní zátěže pro zúčastněné, 
čímž se značně a nerovnoměrně zužuje 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. da
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Pozměňovací návrh 10
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že cílem této 
reformy by měl být návrat k původnímu 
účelu zadávání veřejných zakázek, tj. k 
zajištění hospodářské soutěže na trhu a 
hodnoty odpovídající vynaloženým 
prostředkům; domnívá se, že stávající 
systém může hospodářskou soutěž na trhu 
omezovat, protože jeho nepřiměřeně 
složitá administrativní pravidla a postupy 
vytváří nečekané překážky, které od účasti 
ve výběrových řízeních odrazují především 
malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Tiziano Motti

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že na jednotném trhu 
založeném na hospodářské soutěži je 
nutné vyloučit možnost, aby za 
veřejnoprávní subjekty byly považovány 
společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje  
na burze, a /nebo společnosti takovými 
společnostmi kontrolované či s nimi 
spojené, jelikož nesplňují požadavek 
týkající se neprůmyslového/nekomerčního 
charakteru, který veřejnoprávní 
společnost splňovat musí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zastává názor, že lepších výsledků se 
docílí, rozšíří-li se dialog mezi zadavateli 
veřejných zakázek a případnými zájemci o 
veřejné zakázky, aniž by se narušila 
transparentnost a dodržování zásady 
nediskriminace a pravidel hospodářské 
soutěže, a vyzývá Komisi, aby se zabývala 
možnostmi, jak tento dialog do procesu 
zadávání veřejných zakázek začlenit; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že politika v oblasti 
zadávání veřejných zakázek by měla v 
prvé řadě zajišťovat účinné využívání 
finančních prostředků ze strany členských 
států a dosahovat optimálních výsledků na 
základě používání jasných, 
transparentních a flexibilních kritérií;

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na skutečnost, že většina 
veřejných zakázek je přidělována firmám 
ze stejných členských států, a vyzývá k 
tomu, aby byl pro zadávání veřejných 
zakázek vytvořen skutečný celounijní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě žádá Komisi, aby se prioritně 
zabývala debyrokratizací a zjednodušením  
postupů při zadávání veřejných zakázek, 
ať už jde o snížení jejich celkového počtu 
nebo jejich zefektivnění; domnívá se, že 
otevřená výběrová řízení by měla zůstat 
pilířem zadávání veřejných zakázek, ale že 
by se měla zjednodušit, a to především tak, 
že se při přidělování veřejných zakázek 
bude klást větší důraz na funkčnost než na 
příliš podrobné technické požadavky, čímž 
se potenciálním dodavatelům umožní, aby 
používali specifické metody, materiály, 
technologie atd.; dále se domnívá, že 
administrativní zátěž by se mohla snížit, 
pokud se plnění kritérií výběru a kritérií 
pro přidělení zakázky bude ve větší míře 
posuzovat současně a pokud se bude 
postupovat flexibilněji v případech 
nesplnění formálních požadavků a 
účastníkům výběrového řízení se např. 
povolí dodat chybějící formuláře 
dodatečně; upozorňuje na to, že 
nedostatek flexibility má negativní dopad 
hlavně na malé a střední podniky, které 
jsou z výběrových řízení vyřazovány kvůli 
nepodstatným a neúmyslným chybám v 
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postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá k tomu, aby se i při zadávání 
veřejných zakázek uplatňovala zásada 
„think small first“, tak aby malé a střední 
podniky získaly k přidělování veřejných 
zakázek větší přístup; vyzývá k tomu, aby 
se při přezkumu zohlednil Evropský kodex 
osvědčených postupů, které usnadňují 
přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření, která účinným způsobem 
zajistí pro malé a střední podniky lepší 
přístup k zadávání veřejných zakázek ve 
výběrových řízeních, a upozorňuje na to, 
že zjednodušení postupů je klíčovým 
předpokladem dosažení tohoto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly  opatření, včetně začlenění 
konkrétních ustanovení do budoucí 
směrnice o zadávání veřejných zakázek, 
která budou nezbytná k zajištění toho, aby 
se alespoň 50 % operací spojených se 
zadáváním veřejných zakázek ze strany 
orgánů EU i členských států provádělo 
elektronicky v souladu se závazkem, který 
přijaly vlády členských států v 
Manchesteru roku 2005 v rámci 
ministerské konference o elektronické 
správě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. dále naléhavě vyzývá Komisi, aby 
provedla průzkum ve všech 27 členských 
státech s cílem posoudit míru 
přeshraniční účasti ve výběrových 
řízeních a aby na jeho základě 
vyhodnotila přiměřenost stávajících 
omezujících ustanovení a případně snížila 
jejich přísnost, aby přeshraniční účast na 
výběrových řízeních získala na atraktivitě; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. uznává, že současné rozlišování služeb 
na typ „A“ a „B“ je zastaralé, jelikož 
dodávání některých  služeb typu „B“ má 
zjevně význam i v přeshraničním rozsahu, 
např. v oblasti zásobování vodou, 
železniční dopravy, náboru zaměstnanců 
či bezpečnostních služeb; vyzývá proto 
Komisi, aby přílohy, které jsou součástí 
její reformy pravidel zadávání veřejných 
zakázek, přezkoumala; nicméně se 
domnívá, že základní sociální služby by 
měly zůstat v kategorii „B“, na niž se 
pravidla EU pro zadávání veřejných 
zakázek nevztahují;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zadávání veřejných 
zakázek se může stát hnacím motorem pro 
inovace a energetickou účinnost, 
a podporuje kroky, které mají zaručit, že 
správní orgány tyto oblasti zohlední ve 
svých kritériích pro udělování zakázek, 
a zdůrazňuje význam dialogu 
a vzájemného porozumění mezi veřejným 
sektorem a sektorem výzkumu a vývoje;

2. je přesvědčen, že zadávání veřejných 
zakázek se může stát hnacím motorem pro 
inovace, energetickou účinnost a další 
klíčové oblasti politik vymezených ve 
strategii Evropa 2020, a podporuje kroky, 
které mají zaručit, že správní orgány tyto 
oblasti zohlední ve svých kritériích pro 
udělování zakázek; zdůrazňuje však, že je 
třeba sledovat zvláštní administrativní 
náklady, které mohou tyto kroky přinést 
firmám a správním orgánům, a že má-li 
se předejít nadměrnému nárůstu 
administrativní zátěže, mělo by se před 
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jejich přijetím provést řádné posouzení 
dopadu a testy dopadu na malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zadávání veřejných 
zakázek se může stát hnacím motorem pro 
inovace a energetickou účinnost, 
a podporuje kroky, které mají zaručit, že 
správní orgány tyto oblasti zohlední ve 
svých kritériích pro udělování zakázek, 
a zdůrazňuje význam dialogu 
a vzájemného porozumění mezi veřejným 
sektorem a sektorem výzkumu a vývoje;

2. vyzdvihuje klíčovou úlohu, kterou
zadávání veřejných zakázek musí mít jako 
hnací motor pro inovace, a to zejména v 
oblasti energetické účinnosti; podporuje 
proto kroky, které mají zaručit, že správní 
orgány tyto oblasti zohlední ve svých 
kritériích pro udělování zakázek, 
a zdůrazňuje význam dialogu 
a vzájemného porozumění mezi veřejným 
sektorem a sektorem výzkumu a vývoje;;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že zadávání veřejných 
zakázek se může stát hnacím motorem pro 
inovace a energetickou účinnost, 
a podporuje kroky, které mají zaručit, že 
správní orgány tyto oblasti zohlední ve 
svých kritériích pro udělování zakázek, 
a zdůrazňuje význam dialogu 
a vzájemného porozumění mezi veřejným 
sektorem a sektorem výzkumu a vývoje;

2. je přesvědčen, že zadávání veřejných 
zakázek se může stát hnacím motorem pro 
inovace a energetickou účinnost a může 
stimulovat trh s udržitelnými produkty a 
službami;
podporuje proto kroky, které mají zaručit, 

že správní orgány tyto oblasti zohlední ve 
svých kritériích pro udělování zakázek, 
a zdůrazňuje význam dialogu 
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a vzájemného porozumění mezi veřejným 
sektorem a sektorem výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Tiziano Motti

Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zastává názor, že budoucí právní předpisy 
EU o veřejných zakázkách musí 
zohledňovat klíčovou roli firem 
poskytujících služby obecného veřejného 
zájmu v souladu s ideou článku 14 SFEU 
a protokolu 26 Lisabonské smlouvy, a 
domnívá se, že zavedením přemrštěných 
požadavků by mohla utrpět volnost 
zadavatelů veřejných zakázek při 
organizaci těchto služeb; 

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poznamenává, že má-li se zlepšit 
obchodní prostředí a zejména zvýšit účast 
malých a středních podniků na veřejných 
zakázkách, podmínky všech aktérů 
hospodářské soutěže v celé EU by měly být 
stejné;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 26
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zavedení závazných 
předpisů ohledně inovací či příliš 
detailních technických specifikací 
týkajících se energetického výkonu 
subjektu veřejné zakázky může omezit 
hospodářskou soutěž a možnosti výběru 
veřejných zadavatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zavedení závazných 
předpisů ohledně inovací či příliš 
detailních technických specifikací 
týkajících se energetického výkonu 
subjektu veřejné zakázky může omezit 
hospodářskou soutěž a možnosti výběru 
veřejných zadavatelů;

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 28
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zavedení závazných 
předpisů ohledně inovací či příliš 
detailních technických specifikací 
týkajících se energetického výkonu 
subjektu veřejné zakázky může omezit 
hospodářskou soutěž a možnosti výběru 
veřejných zadavatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zavedení závazných 
předpisů ohledně inovací či příliš 
detailních technických specifikací
týkajících se energetického výkonu
subjektu veřejné zakázky může omezit 
hospodářskou soutěž a možnosti výběru 
veřejných zadavatelů;

3. varuje však Komisi před zaváděním 
jakýchkoli nových kritérií způsobem, který 
by vytvořil novou administrativní zátěž, a 
před zaváděním závazných předpisů či 
příliš detailních technických požadavků; 
domnívá se, že přeorientování se na 
náklady vzniklé během celého životního 
cyklu představuje největší potenciál pro 
zajištění hodnoty odpovídající nákladům a 
splnění cílů v oblasti veřejné politiky, 
zejména pokud jde o energetický výkon
subjektu veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 3



AM\867871CS.doc 17/29 PE464.983v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zavedení závazných 
předpisů ohledně inovací či příliš 
detailních technických specifikací 
týkajících se energetického výkonu 
subjektu veřejné zakázky může omezit 
hospodářskou soutěž a možnosti výběru 
veřejných zadavatelů;

3. konstatuje, že zavedení závazných 
předpisů ohledně inovací či příliš 
detailních technických požadavků 
týkajících se například energetického 
výkonu subjektu veřejné zakázky může 
omezit hospodářskou soutěž a možnosti 
výběru veřejných zadavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na to, že veškeré 
požadavky na nejlepší dostupné 
technologie a energetickou účinnost musí 
být podrobeny analýze efektivity nákladů 
založené na odpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu 
s pravidly pro veřejné zakázky při jejich 
zadávání; zastává však názor, že by bylo 
možné zjednodušit pravidla tak, aby 

4. ztotožňuje se se závěry Evropské rady ze 
dne 4. února, v nichž jsou členské státy 
vyzývány k tomu, aby normy energetické 
účinnosti začlenily do systémů zadávání 
veřejných zakázek s platností od 1. ledna 
2012; zdůrazňuje, že vysoké počáteční 
náklady energeticky úsporných a 
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zadavatelé mohli poměřovat náklady 
a potenciál pro úspory energie daného 
produktu či služby;

udržitelných produktů nebo služeb
kompenzují nižší náklady na provoz, 
údržbu a likvidaci; vyzdvihuje skutečnost, 
že zavedení přístupu zaměřeného na 
náklady vzniklé během celého životního 
cyklu umožní správním orgánům 
dosáhnout značných úspor; zastává však 
názor, že by bylo možné zjednodušit 
pravidla tak, aby zadavatelé mohli 
poměřovat náklady a potenciál pro úspory 
energie daného produktu či služby; vyzývá 
Komisi, aby prověřila, zda je vhodné 
stanovit pro členské státy povinné cíle pro 
zadávání ekologických veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné 
zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné 
zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby; 
v této souvislosti doporučuje, aby Komise 
postupovala podle vzoru, který nabízí  
směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a 
energeticky účinných silničních vozidel, 
jež správním orgánům umožňuje jako 
hodnotící kritérium při zadávání 
veřejných zakázek používat celkové 
náklady na používání vozidla během 
běžné doby jeho užívání, a nikoli jen 
původní pořizovací cenu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 34
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné
zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu se 
stávajícími pravidly pro veřejné zakázky 
při jejich zadávání; zastává názor, že
pravidla se musí zjednodušit, aby 
zadavatelé mohli poměřovat náklady 
a potenciál pro úspory energie daného 
produktu či služby; doporučuje nahradit 
zásadu „nejnižší ceny“, která může být 
překážkou inovačních řešení, zásadou 
„největší ekonomické výhodnosti“; v této 
souvislosti rovněž doporučuje, aby se 
zohledňovaly kvalitativní aspekty a 
náklady na služby, zboží či práci vzniklé 
během celého jejich životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu 
s pravidly pro veřejné zakázky při jejich 
zadávání; zastává však názor, že by bylo 
možné zjednodušit pravidla tak, aby
zadavatelé mohli poměřovat náklady 

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou na první pohled působit  
tak, že jsou v konfliktu s pravidly pro 
veřejné zakázky při jejich zadávání;
důrazně proto vyzývá Komisi, aby zajistila 
výměnu osvědčených postupů a zavedla 
zjednodušená pravila, která by 
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a potenciál pro úspory energie daného 
produktu či služby;

zadavatelům umožňovala poměřovat 
náklady a potenciál pro úspory energie 
daného produktu či služby, tj. aplikovat při 
posuzování nabídky kritérium nákladů 
vzniklých během celého životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné 
zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání, 
vyzývá ale Komisi, aby stanovila pravidla, 
podle nichž by zadavatelé mohli
uplatňovat při vyhodnocování nabídek 
kritéria největší ekonomické výhodnosti, 
tj. poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné 

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly
pro veřejné zakázky při jejich zadávání,
vyzývá ale Komisi, aby stanovila pravidla, 
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zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

podle nichž by zadavatelé mohli
uplatňovat při vyhodnocování nabídek 
kritéria největší ekonomické výhodnosti, 
tj. poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

Or. lt

Pozměňovací návrh 38
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné 
zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat náklady a potenciál pro 
úspory energie daného produktu či služby;

4. uznává, že vysoké počáteční náklady 
energeticky úsporných produktů nebo 
služeb mohou být kvůli uplatňování 
kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly 
pro veřejné zakázky při jejich zadávání; 
zastává však názor, že by bylo možné 
zjednodušit pravidla tak, aby zadavatelé 
mohli poměřovat celkové náklady 
a potenciál pro úspory energie daného 
produktu či služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Tiziano Motti

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že pravidla o veřejných 
zakázkách na veřejné služby již nejsou 
nutná v odvětvích, která byla naprosto 
liberalizována, jako je odvětví poštovních 
služeb, kde konkurenční tlak pramenící z 
eliminace všech zvláštních a exkluzivních 
práv zajišťuje nezbytnou transparentnost 
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a nediskriminaci systému zadávání 
veřejných zakázek v tomto odvětví;
domnívá se, že pokud by byla při zadávání 
veřejných zakázek v odvětvích, která jsou 
plně otevřena hospodářské soutěži,  
uplatňována pravidla na základě právního 
statusu dodavatelů (veřejnoprávního či 
soukromého), mohlo by to vést k 
neodůvodněným rozdílům v přístupu k 
veřejnoprávním a soukromým subjektům;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že energetická účinnost 
by měla být při přidělování veřejných 
zakázek povinným kritériem; vyzývá 
Komisi, aby navrhla jasná kritéria 
energetické účinnosti jako součást 
technických požadavků při výběrových 
řízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá iniciativu členských států s cílem
přizpůsobit podmínkám EU model 
inovačního výzkumu pro malé podniky 
(SBIR) používaný v USA, v jehož rámci je
inovace podporována v předobchodní fázi,

5. vítá iniciativu členských států s cílem
podpořit inovace pomocí zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi,
kdy se nabízejí smlouvy na vypracování 
řešení specifických problémů, které zjistily
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během níž se nabízejí smlouvy na vývoj
řešení pro specifické výzvy, které veřejné 
služby zjistily;

veřejné služby;  upozorňuje na to, že 
přemrštěné nároky a technické požadavky 
při procesu zadávání veřejných zakázek 
mohou vést k nadměrné administrativní 
zátěži, a bránit tak inovacím; domnívá se, 
že by se při zadávání veřejných zakázek 
měl naopak klást důraz na funkčnost a 
konečné výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že evropský trh s 
veřejnými zakázkami je otevřenější než trh 
mezinárodních partnerů EU, a proto 
firmy EU nemohou zahraničním firmám 
konkurovat jako rovnocenní partneři a 
jen obtížně pronikají na trhy třetích zemí;
vyzývá Komisi, aby přezkoumala svou 
politiku v oblasti zadávání veřejných 
zakázek ve vztahu ke třetím zemím a 
zajistila vyrovnanější a oboustranný 
přístup k veřejným zakázkám v EU a ve 
třetích zemích;

Or. lt

Pozměňovací návrh 43
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. podotýká, že některé členské státy již 
uplatňují při zadávání veřejných zakázek 
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účinné postupy, které zajišťují 
transparentnost a účinné využívání peněz 
daňových poplatníků; vyzývá Komisi, aby 
analyzovala osvědčené postupy členských 
států v této oblasti a stanovila nejúčinnější 
zásady pro přidělování veřejných zakázek 
na úrovni EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 44
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti 
aniž by byla narušena pravidla volné 
hospodářské soutěže; takový přístup 
napomůže podpoře inovací a zpestření 
nabídky na trhu; zdůrazňuje, že využití 
politiky udělování veřejných zakázek 
k podpoře dalších klíčových politik jako 
například problematiky změny klimatu, 
energetické účinnosti či inovací by mělo 
předcházet přiměřené hodnocení dopadu, 
aby se zabránilo nadměrné regulaci 
v tomto odvětví.

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla povinně použita kritéria energetické 
účinnosti aniž by byla narušena pravidla 
volné hospodářské soutěže; trvá na tom, že
takový přístup napomůže podpoře inovací 
a zpestření nabídky na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti 
aniž by byla narušena pravidla volné 
hospodářské soutěže; takový přístup 
napomůže podpoře inovací a zpestření 
nabídky na trhu; zdůrazňuje, že využití 
politiky udělování veřejných zakázek 
k podpoře dalších klíčových politik jako 
například problematiky změny klimatu, 
energetické účinnosti či inovací by mělo 
předcházet přiměřené hodnocení dopadu, 
aby se zabránilo nadměrné regulaci 
v tomto odvětví.

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti 
a udržitelnosti, aniž by byla narušena 
pravidla volné hospodářské soutěže; 
takový přístup napomůže podpoře inovací 
a zpestření nabídky na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti 
aniž by byla narušena pravidla volné 
hospodářské soutěže; takový přístup 
napomůže podpoře inovací a zpestření 
nabídky na trhu; zdůrazňuje, že využití 
politiky udělování veřejných zakázek 
k podpoře dalších klíčových politik jako 
například problematiky změny klimatu, 
energetické účinnosti či inovací by mělo 
předcházet přiměřené hodnocení dopadu, 
aby se zabránilo nadměrné regulaci 
v tomto odvětví.

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
EU o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti; 
takový přístup napomůže podpoře inovací 
a zpestření nabídky na trhu;
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Or. da

Pozměňovací návrh 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti 
aniž by byla narušena pravidla volné 
hospodářské soutěže; takový přístup 
napomůže podpoře inovací a zpestření 
nabídky na trhu; zdůrazňuje, že využití 
politiky udělování veřejných zakázek 
k podpoře dalších klíčových politik jako 
například problematiky změny klimatu, 
energetické účinnosti či inovací by mělo 
předcházet přiměřené hodnocení dopadu, 
aby se zabránilo nadměrné regulaci 
v tomto odvětví.

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy 
o veřejných zakázkách by měly posílit 
stávající opatření, která vyžadují, aby při 
rozhodování o přidělení veřejné zakázky 
byla použita kritéria energetické účinnosti 
aniž by byla narušena pravidla volné 
hospodářské soutěže; takový přístup 
napomůže podpoře inovací a zpestření 
nabídky na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá elektronická výběrová řízení 
(eProcurement), která budou hrát 
pozitivní roli při snižování nákladů a 
zvyšování přístupnosti veřejných zakázek, 
a vyzývá tudíž k tomu, aby se všechny 
legislativní návrhy týkající se rozšíření a 
zjednodušeného používání služby 
eProcurement začlenily do plánovaného 
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přezkumu hlavních směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, a zdůrazňuje význam 
otevřených norem a technologické 
neutrality pro zajištění interoperability 
různých systémů a prevenci závislosti na 
poskytovatelích; vyzývá Komisi, aby 
zajistila faktickou interoperabilitu mezi 
různými platformami eProcurementu, 
které již v členských státech existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že závazné právní 
předpisy EU o řetězové odpovědnosti 
firem mohou zlepšit podnikatelské 
prostředí pro evropské společnosti a 
současně s ambiciózní politikou v oblasti 
zadávání veřejných zakázek také 
stimulovat růst a zaměstnanost v EU;

Or. da

Pozměňovací návrh 50
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. upozorňuje na to, že specifická otázka 
dodržování principu rovného zacházení a 
spravedlivé hospodářské soutěže na trzích 
s veřejnými zakázkami v EU a ve třetích 
zemích vyžaduje více politické pozornosti, 
zejména s ohledem na stávající problémy 
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s přístupem na trhy veřejného sektoru ve 
třetích zemích, na pomalý pokrok ve 
vyjednávání o revizi dohody WTO o 
zadávání veřejných zakázek a na zjevnou 
neochotu mnoha třetích zemí k této 
dohodě přistoupit;

Or. en
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