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Τροπολογία 1
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σωστά 
λειτουργούσα αγορά δημοσίων 
συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία 
προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά, 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, να 
προωθηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
προστασίας καθώς και η κοινωνική 
ολοκλήρωση σε ολόκληρη την ΕΕ και να 
επιτευχθεί βέλτιστη αξία για τις δημόσιες 
αρχές, τους πολίτες τις επιχειρήσεις και 
τους φορολογούμενους·

Or. en

Τροπολογία 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα 
προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία, 
διαφάνεια και βεβαιότητα στον τομέα και 
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια μεθοδική αναθεώρηση 
του συστήματος των δημοσίων 
συμβάσεων η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη απλότητα, ευελιξία, διαφάνεια 
και νομική βεβαιότητα στον τομέα και 
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
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επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις· ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει μη νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που θα συνοδεύουν την 
αναθεώρηση, όπως μια πλατφόρμα 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 3
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, καλεί 
ειδικότερα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως τον ευρωπαϊκό κώδικα 
βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 4
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα, θα μειώσει τα 
λάθη στη μεταφορά της νομοθεσίας της 
ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και τον κίνδυνο 
πρακτικών αθέμιτου εμπορίου και 
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. lt

Τροπολογία 5
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα, θα μειώσει τα 
λάθη στη μεταφορά της νομοθεσίας της 
ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και τον κίνδυνο 
πρακτικών αθέμιτου εμπορίου και 
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
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επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. lt

Τροπολογία 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα
προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία, 
διαφάνεια και βεβαιότητα στον τομέα και 
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη και εις 
βάθος μεταρρύθμιση των ισχυουσών 
οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις η οποία θα απλοποιήσει τις 
διαδικασίες και θα αυξήσει την ευελιξία,
τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα και για τα 
δύο μέρη των δημοσίων συμβάσεων και
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 7
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 

1. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
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νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα
προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία, 
διαφάνεια και βεβαιότητα στον τομέα και 
συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα
διασφαλίζει ευελιξία, διαφάνεια και
νομική βεβαιότητα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια λεπτομερή και πλήρη
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. lt

Τροπολογία 9
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και 
βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα 
αποτρέπει συχνές μεταρρυθμίσεις στο 
μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία 
του υψηλού κόστους και του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνουν τους 
συμμετέχοντες και που περιορίζουν 
σημαντικά και δυσανάλογα την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη 
νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει 
μεγαλύτερη καινοτομία, μεγαλύτερη 
ευελιξία, διαφάνεια και βεβαιότητα στον 
τομέα και συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού 
κόστους και του διοικητικού φόρτου που 
επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που 
περιορίζουν σημαντικά και δυσανάλογα 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. da

Τροπολογία 10
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι στόχος της 
μεταρρύθμισης αυτής πρέπει να είναι η 
επάνοδος στον αρχικό σκοπό των 
δημοσίων συμβάσεων, ήτοι τη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού στην 
αγορά και την επίτευξη βέλτιστης σχέσης 
κόστους-ωφελείας· πιστεύει ότι το ισχύον 
καθεστώς μπορεί να εμποδίσει τον γνήσιο 
ανταγωνισμό στην αγορά λόγω 
απρόβλεπτων φραγμών που έχουν 
δημιουργηθεί από υπερβολικούς 
διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες, 
που αποθαρρύνουν ιδίως τις ΜΜΕ να 
συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 11
Tiziano Motti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι, σε μια ενιαία και 
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο 
να αποκλεισθεί η δυνατότητα να 
παρουσιάζονται ως οργανισμοί του 
δημοσίου δικαίου εταιρείες οι οποίες είναι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και/ή 
εταιρείες που ελέγχονται από αυτές ή 
συνδέονται με αυτές, διότι δεν πληρούν 
την απαίτηση για τον μη βιομηχανικό/μη 
εμπορικό χαρακτήρα τον οποίο πρέπει να 
έχει ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου·

Or. it

Τροπολογία 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. πιστεύει ότι ο ενισχυμένος διάλογος 
μεταξύ των αγοραστών-δημοσίων 
φορέων και των δυνητικών 
προσφερόντων, χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο η διαφάνεια, η αμεροληψία και ο 
ανταγωνισμός, θα οδηγήσει σε καλύτερα 
αποτελέσματα, και καλεί την Επιτροπή 
να διερευνήσει τις δυνατότητες που 
υπάρχουν προκειμένου ο διάλογος αυτός 
να καταστεί μέρος της διαδικασίας των 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en



PE464.983v01-00 10/32 AM\867871EL.doc

EL

Τροπολογία 13
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η πολιτική δημοσίων 
συμβάσεων κατά πρώτο λόγο διασφαλίζει 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
από τα κράτη μέλη και επιτυγχάνει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων με την εφαρμογή 
σαφών, διαφανών και ευέλικτων 
κριτηρίων·

Or. lt

Τροπολογία 14
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι η πλειονότητα των 
δημοσίων συμβάσεων ανατίθεται σε 
εταιρίες από τα ίδια κράτη μέλη και ζητεί
να εγκαθιδρυθεί μια αγορά δημοσίων 
συμβάσεων που θα εκτείνεται πράγματι 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)



AM\867871EL.doc 11/32 PE464.983v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας και στην απλούστευση 
των διαφόρων διαδικασιών των 
δημοσίων συμβάσεων τόσο από την 
άποψη της μείωσης του συνολικού 
αριθμού των διαδικασιών όσο και από 
την άποψη της ορθολογικής οργάνωσης 
των διαφόρων σταδίων των αντίστοιχων 
διαδικασιών·  πιστεύει ότι οι ανοικτοί 
διαγωνισμοί πρέπει να παραμείνουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος των δημοσίων 
συμβάσεων αλλά πρέπει να απλοποιηθούν 
προβλέποντας ιδίως ένα μεγαλύτερο 
αριθμό κριτηρίων ανάθεσης που 
βασίζονται στη λειτουργικότητα αντί 
υπερβολικά λεπτομερών τεχνικών 
προδιαγραφών εναποθέτοντας στους 
δυνητικούς προμηθευτές να καθορίσουν 
τις συγκεκριμένες μεθόδους, υλικό, 
τεχνολογίες κτλ που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν·  πιστεύει, περαιτέρω, 
ότι πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος προβλέποντας ένα υψηλότερο 
βαθμό ταυτόχρονης αξιολόγησης 
κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης καθώς 
και ευελιξία σε περιπτώσεις ελλιπούς 
συμμόρφωσης με τυπικές απαιτήσεις, π.χ. 
επιτρέποντας στους προσφέροντες να 
υποβάλουν αργότερα ελλείποντα έντυπα· 
επισημαίνει ότι ειδικά οι ΜΜΕ πάσχουν 
από έλλειψη ευελιξίας αποκλειόμενες 
λόγω ήσσονος σημασίας και μη 
ηθελημένων διαδικαστικών σφαλμάτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί οι δημόσιες συμβάσεις να είναι 
προσκολλημένες στην αρχή «σκέψου 
πρώτα σε μικρή κλίμακα», καθιστώντας 
τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων πιο 
προσιτές στις ΜΜΕ· ζητεί κατά την 
αναθεώρηση να ληφθεί υπόψη ο 
ευρωπαϊκός κώδικας βέλτιστων 
πρακτικών που διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα 
προκειμένου να βελτιώσουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε διαγωνισμούς 
δημοσίων προμηθειών, εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι η απλούστευση 
των διαδικασιών αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 18
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 
ειδικών διατάξεων στη μελλοντική οδηγία 
περί δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι τουλάχιστον το 50% 
των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων 
από την πλευρά τόσο των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων όσο και των κρατών 
μελών διαξάγονται ηλεκτρονικά, όπως 
έχουν δεσμευθεί οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών στο Μάντσεστερ το 2005 
στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης 
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

Or. ro

Τροπολογία 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. προτρέπει, περαιτέρω, την Επιτροπή 
να διεξαγάγει έρευνα και στα 27 κράτη 
μέλη προκειμένου να εκτιμήσει το 
ποσοστό των διασυνοριακών υποβολών 
προσφορών ώστε να αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των ισχυόντων 
κατωφλίων και να αυξηθούν δυνητικά τα 
κατώφλια με σκοπό να καταστεί 
ελκυστικότερη η υποβολή διασυνοριακών 
προσφορών·

Or. en

Τροπολογία 20
Jens Rohde, Fiona Hall
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. αναγνωρίζει ότι η ισχύουσα διάκριση 
μεταξύ υπηρεσιών «Α» και «Β» είναι 
παρωχημένη δεδομένου ότι από τις 
υπηρεσίες Β είναι σαφώς διασυνοριακού 
ενδιαφέροντος, π.χ. η μεταφορά ύδατος, 
οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι 
υπηρεσίες προσλήψεων και ασφάλειας· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τα παραρτήματα κατά τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων που διέπουν 
τις δημόσιες συμβάσεις·  πιστεύει, 
ωστόσο, ότι βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες πρέπει να παραμείνουν 
υπηρεσίες «Β» και να εξαιρούνται από 
την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί 
δημοσίων συμβάσεων· 

Or. en

Τροπολογία 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια 
δύναμη για την καινοτομία και την 
ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δημόσιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τομείς αυτούς στα 
κριτήρια που εφαρμόζουν για την ανάθεση 
των συμβάσεων, και υπογραμμίζει τη 
σημασία του διαλόγου και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και του τομέα της Ε&Α·

2. πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια 
δύναμη για την καινοτομία, την ενεργειακή 
απόδοση και άλλους βασικούς τομείς 
πολιτικής όπως προσδιορίζονται στη 
στρατηγική ΕΕ2020 και υποστηρίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δημόσιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τομείς αυτούς στα 
κριτήρια που εφαρμόζουν για την ανάθεση 
των συμβάσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, 
ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται 
προσεκτικά το επιπλέον διοικητικό 
κόστος που ενδέχεται να συνεπάγεται 
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αυτό για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες 
αρχές, ενώ πρέπει να προηγούνται 
κατάλληλες αξιολογήσεις αντικτύπου, 
καθώς και εξατομικευμένες δοκιμές των 
ΜΜΕ, ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική γραφειοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 22
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια 
δύναμη για την καινοτομία και την 
ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δημόσιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τομείς αυτούς στα 
κριτήρια που εφαρμόζουν για την ανάθεση 
των συμβάσεων, και υπογραμμίζει τη 
σημασία του διαλόγου και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και του τομέα της Ε&Α·

2. υπογραμμίζει το βασικό ρόλο που οι 
δημόσιες συμβάσεις μπορούν να
διαδραματίσουν ως κινητήρια δύναμη για 
την καινοτομία ιδίως στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης  υποστηρίζει
συνεπώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δημόσιες 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τομείς 
αυτούς στα κριτήρια που εφαρμόζουν για 
την ανάθεση των συμβάσεων, και 
υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου και 
της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του 
δημόσιου τομέα και του τομέα της Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 23
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια 
δύναμη για την καινοτομία και την 

2. πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια 
δύναμη για την καινοτομία και την 
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ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δημόσιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τομείς αυτούς στα 
κριτήρια που εφαρμόζουν για την ανάθεση 
των συμβάσεων, και υπογραμμίζει τη 
σημασία του διαλόγου και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και του τομέα της Ε&Α·

ενεργειακή απόδοση και μπορούν να 
τονώσουν την αγορά βιώσιμων 
προϊόντων και υπηρεσιών· υποστηρίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δημόσιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τους τομείς αυτούς στα 
κριτήρια που εφαρμόζουν για την ανάθεση 
των συμβάσεων, και υπογραμμίζει τη 
σημασία του διαλόγου και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και του τομέα της Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 24
Tiziano Motti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

θεωρεί ότι η μελλοντική νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον 
θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, υπό το 
πνεύμα του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ και του 
πρωτοκόλλου 26 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, και θεωρεί ότι η εισαγωγή 
υπερβολικά δαπανηρών απαιτήσεων 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
ελευθερία οργάνωσης των υπηρεσιών 
αυτών από τις αναθέτουσας αρχές·

Or. it

Τροπολογία 25
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι, για τη βελτίωση του 
εμπορικού περιβάλλοντος, και ιδίως τη 
συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, ο 
ανταγωνισμός πρέπει να μπορεί να 
διεξάγεται επί ίσοις όροις σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 26
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή 
υποχρεωτικών προδιαγραφών για την 
καινοτομία και υπερβολικά λεπτομερών 
τεχνικών συγγραφών υποχρεώσεων 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του 
αντικειμένου δημόσιας σύμβασης 
δημιουργούν τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 
ανταγωνισμός και οι επιλογές των 
αναθετουσών αρχών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή 
υποχρεωτικών προδιαγραφών για την 
καινοτομία και υπερβολικά λεπτομερών 

διαγράφεται
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τεχνικών συγγραφών υποχρεώσεων 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του 
αντικειμένου δημόσιας σύμβασης 
δημιουργούν τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 
ανταγωνισμός και οι επιλογές των 
αναθετουσών αρχών·

Or. da

Τροπολογία 28
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή 
υποχρεωτικών προδιαγραφών για την 
καινοτομία και υπερβολικά λεπτομερών 
τεχνικών συγγραφών υποχρεώσεων 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του 
αντικειμένου δημόσιας σύμβασης 
δημιουργούν τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 
ανταγωνισμός και οι επιλογές των 
αναθετουσών αρχών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 29
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή 
υποχρεωτικών προδιαγραφών για την
καινοτομία και υπερβολικά λεπτομερών 
τεχνικών συγγραφών υποχρεώσεων 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του 
αντικειμένου δημόσιας σύμβασης
δημιουργούν τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 

3. Ωστόσο, συνιστά στην Επιτροπή να 
μην εφαρμόσει κανένα νέο κριτήριο κατά 
τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει 
νέα διοικητικά βάρη, υποχρεωτικές 
προδιαγραφές ή υπερβολικά λεπτομερείς 
τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων  
πιστεύει ότι η μετάβαση σε ένα κόστος 
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ανταγωνισμός και οι επιλογές των 
αναθετουσών αρχών·

του κύκλου ζωής υπόσχεται εξαιρετικές 
δυνατότητες για τη διασφάλιση τόσο της 
σχέσης κόστους-ωφελείας όσο και της 
επίτευξης στόχων δημόσιας πολιτικής, 
ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή
απόδοση του αντικειμένου δημόσιας 
σύμβασης

Or. en

Τροπολογία 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή υποχρεωτικών 
προδιαγραφών για την καινοτομία και 
υπερβολικά λεπτομερών τεχνικών 
συγγραφών υποχρεώσεων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση του αντικειμένου 
δημόσιας σύμβασης δημιουργούν τον 
κίνδυνο να περιοριστεί ο ανταγωνισμός και 
οι επιλογές των αναθετουσών αρχών·

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή υποχρεωτικών 
προδιαγραφών για την καινοτομία και 
υπερβολικά λεπτομερών τεχνικών 
συγγραφών υποχρεώσεων σχετικά, για 
παράδειγμα, με την ενεργειακή απόδοση 
του αντικειμένου δημόσιας σύμβασης 
δημιουργούν τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 
ανταγωνισμός και οι επιλογές των 
αναθετουσών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 31
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι κάθε «βέλτιστη 
διαθέσιμη τεχνολογία» (ΒΔΤ) και οι 
απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση πρέπει να υπόκεινται σε 
ανάλυση κόστους/ωφέλειας με βάση την 
απόσβεση·
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Or. en

Τροπολογία 32
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών
ενδέχεται να συγκρούεται με τους 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου 
της "χαμηλότερης τιμής" κατά την 
ανάθεση συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

4. προσυπογράφει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης

Φεβρουαρίου με τα οποία καλούνται τα 
κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στις 
δημόσιες συμβάσεις από την 1η

Ιανουαρίου 2012· υπογραμμίζει ότι το 
προκαταβολικό κόστος αποδοτικών από 
απόψεως ενέργειας και βιώσιμων
προϊόντων ή υπηρεσιών αντισταθμίζεται 
από το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, 
συντήρησης και διάθεσης· τονίζει ότι η 
εισαγωγή της προσέγγισης του κόστους 
κύκλου ζωής στις δημόσιες συμβάσεις θα 
επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να 
επιτύχουν σημαντικές οικονομίες· θεωρεί 
ότι θα μπορούσαν να θεσπιστούν 
απλοποιημένοι κανόνες που θα επέτρεπαν 
στις αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·
καλεί την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσο είναι σκόπιμο να θεσπίσει 
υποχρεωτικούς στόχους Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων για τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας· 
συνιστά, προς τον σκοπό αυτό, στην 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το ίδιο 
μοντέλο με αυτό της οδηγίας 2009/33/ΕΚ 
για την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών, η οποία επιτρέπει 
στις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν, 
ως κριτήριο αξιολόγησης στις 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, το 
συνολικό κόστος που γεννά η χρήση του 
οχήματος για μια δεδομένη περίοδο 
χρήσης, και όχι μόνον την αρχική τιμή 
αγοράς·

Or. ro

Τροπολογία 34
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους
ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων 
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χρησιμοποίηση του κριτηρίου της
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

συμβάσεων όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 
του κριτηρίου της "χαμηλότερης τιμής" 
κατά την ανάθεση συμβάσεων, θεωρεί ότι 
θα πρέπει να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·
συνιστά να αντικατασταθεί η αρχή της 
«χαμηλότερης τιμής», που μπορεί να 
εμποδίσει καινοτόμες λύσεις, από την 
αρχή «της από οικονομικής απόψεως 
πλέον συμφέρουσας επιλογής», συνιστά 
στο πλαίσιο αυτό να λαμβάνονται υπόψη 
ποιοτικές πτυχές καθώς και το κόστος 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
υπηρεσιών, των προϊόντων ή των έργων·

Or. en

Τροπολογία 35
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να φαίνεται εκ πρώτης όψεως 
ότι συγκρούεται με τους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων· προτρέπει συνεπώς  την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και να θεσπίσει 
απλοποιημένους κανόνες που θα 
επέτρεπαν στις αναθέτουσες αρχές να 
υπολογίζουν το κόστος σε συνάρτηση με 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή 
υπηρεσίας·, π.χ. συνεκτιμώντας το κόστος 
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του κύκλου ζωής κατά την αξιολόγηση 
κάθε προσφοράς·

Or. en

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει με τους οποίους οι αναθέτουσες 
αρχές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν 
κριτήρια για την οικονομικά πιο 
συμφέρουσα προσφορά, π.χ. να 
υπολογίζουν το κόστος σε συνάρτηση με 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή 
υπηρεσίας·

Or. lt

Τροπολογία 37
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
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χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει με τους οποίους οι αναθέτουσες 
αρχές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν 
κριτήρια για την οικονομικά πιο 
συμφέρουσα προσφορά, π.χ. να 
υπολογίζουν το κόστος σε συνάρτηση με 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή 
υπηρεσίας·

Or. lt

Τροπολογία 38
Daniel Caspary

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της 
"χαμηλότερης τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
κόστος σε συνάρτηση με τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό 
κόστος αποδοτικών από απόψεως 
ενέργειας προϊόντων ή υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση του κριτηρίου της "πιο 
συμφέρουσας τιμής" κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις 
αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το 
συνολικό κόστος σε συνάρτηση με τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας·

Or. de

Τροπολογία 39
Tiziano Motti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις κοινωφελών 
υπηρεσιών δεν είναι πλέον αναγκαίες σε 
τομείς που έχουν ελευθερωθεί πλήρως, 
όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπου η 
ανταγωνιστική πίεση η οποία προκύπτει 
από την εξάλειψη όλων των ειδικών ή 
αποκλειστικών δικαιωμάτων διασφαλίζει 
την αναγκαία διαφάνεια και μη διάκριση 
στις συμβάσεις για τις δραστηριότητες 
αυτές· θεωρεί ότι, στους τομείς που είναι 
πλήρως ανοικτοί στον ανταγωνισμό, η 
εφαρμογή κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις με βάση το νομικό καθεστώς 
(δημόσιο ή ιδιωτικό) του φορέα παροχής 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη 
άνιση μεταχείριση ανάμεσα στις δημόσιες 
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις· 

Or. it

Τροπολογία 40
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. είναι της γνώμης ότι η ενεργειακή 
απόδοση πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό 
κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων 
συμβάσεων. προτρέπει την Επιτροπή να 
προτείνει σαφή κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης για τις τεχνικές προδιαγραφές 
των δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
Είναι

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία που 
ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη για να
προσαρμόσουν το πρότυπο των ΗΠΑ 
"Ερευνητικό Πρόγραμμα για την 
Καινοτομία στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις» (SBIR) στο περιβάλλον της 
ΕΕ υποστηρίζοντας την καινοτομία με τη 
χρησιμοποίηση προ-εμπορικών δημοσίων 
συμβάσεων στις περιπτώσεις που 
προτείνονται συμβάσεις που αναπτύσσουν 
λύσεις όσον αφορά συγκεκριμένες 
προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί από τις 
δημόσιες αρχές·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία που 
ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη για να
υποστηρίξουν την καινοτομία με τη 
χρησιμοποίηση προ-εμπορικών δημοσίων 
συμβάσεων στις περιπτώσεις που 
προτείνονται συμβάσεις που αναπτύσσουν 
λύσεις όσον αφορά συγκεκριμένες 
προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί από τις 
δημόσιες αρχές· επισημαίνει ότι 
υπερβολικές απαιτήσεις και τεχνικές 
προδιαγραφές στη διαδικασία των 
δημοσίων συμβάσεων ενδέχεται να 
παράγουν υπερβολικό διοικητικό φόρτο, 
παρεμποδίζοντας κατά τον τρόπο αυτό 
την καινοτομία· φρονεί ότι αντιθέτως οι 
δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
επικεντρώνονται στη λειτουργία και στα 
τελικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 42
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
δημοσίων συμβάσεων είναι πιο ανοικτή 
από τις αγορές των διεθνών εταίρων της 
ΕΕ, γι' αυτό και οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί 
ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις και 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβαση στις αγορές των τρίτων 
χωρών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την πολιτική δημοσίων συμβάσεων έναντι 
των τρίτων χωρών, ώστε να διασφαλίσει 
μια πιο ισόρροπη και αμοιβαία πρόσβαση 
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στις δημόσιες συμβάσεις, τόσο της ΕΕ 
όσο και τις ξένες·

Or. lt

Τροπολογία 43
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν ήδη αποτελεσματικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την 
αποτελεσματική χρήση των χρημάτων 
των φορολογουμένων· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τις καλές 
πρακτικές των κρατών μελών σε αυτόν 
τον τομέα και να θεσπίσει τις πλέον 
αποτελεσματικές αρχές για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. lt

Τροπολογία 44
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση
όταν αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης χωρίς να παρεμποδίζεται η 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού· μια τέτοια προσέγγιση

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν την υποχρεωτική 
χρήση της ενεργειακής απόδοσης όταν 
αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης χωρίς να παρεμποδίζεται η 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού· επιμένει ότι μια τέτοια 
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μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και 
τη διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά· υπογραμμίζει ότι κατάλληλες 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για την αποφυγή 
της υπερβολικής ρύθμισης του τομέα 
πρέπει να προηγούνται από την εφαρμογή 
πολιτικής δημοσίων συμβάσεων για τη 
στήριξη άλλων βασικών πολιτικών της 
ΕΕ όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
ενεργειακή απόδοση ή η καινοτομία.

προσέγγιση θα ενθαρρύνει την καινοτομία 
και τη διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 45
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση όταν 
αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης χωρίς να παρεμποδίζεται η 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού· μια τέτοια προσέγγιση 
μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και 
τη διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά· υπογραμμίζει ότι κατάλληλες 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για την αποφυγή 
της υπερβολικής ρύθμισης του τομέα 
πρέπει να προηγούνται από την εφαρμογή 
πολιτικής δημοσίων συμβάσεων για τη 
στήριξη άλλων βασικών πολιτικών της 
ΕΕ όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
ενεργειακή απόδοση ή η καινοτομία.

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση και 
τη βιωσιμότητα όταν αποφασίζεται η 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης χωρίς να 
παρεμποδίζεται η εφαρμογή των κανόνων 
περί ελεύθερου ανταγωνισμού· μια τέτοια 
προσέγγιση μπορεί να ενθαρρύνει την 
καινοτομία και τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 46
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση όταν 
αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης χωρίς να παρεμποδίζεται η 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού· μια τέτοια προσέγγιση 
μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και 
τη διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά· υπογραμμίζει ότι κατάλληλες 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για την αποφυγή 
της υπερβολικής ρύθμισης του τομέα 
πρέπει να προηγούνται από την εφαρμογή 
πολιτικής δημοσίων συμβάσεων για τη 
στήριξη άλλων βασικών πολιτικών της 
ΕΕ όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
ενεργειακή απόδοση ή η καινοτομία.

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση όταν 
αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης· μια τέτοια προσέγγιση μπορεί 
να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη 
διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά·

Or. da

Τροπολογία 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση όταν 
αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης χωρίς να παρεμποδίζεται η 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου 

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται 
κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση όταν 
αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης χωρίς να παρεμποδίζεται η 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου 
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ανταγωνισμού· μια τέτοια προσέγγιση 
μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και 
τη διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά· υπογραμμίζει ότι κατάλληλες 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για την αποφυγή 
της υπερβολικής ρύθμισης του τομέα 
πρέπει να προηγούνται από την εφαρμογή 
πολιτικής δημοσίων συμβάσεων για τη 
στήριξη άλλων βασικών πολιτικών της 
ΕΕ όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
ενεργειακή απόδοση ή η καινοτομία.

ανταγωνισμού· μια τέτοια προσέγγιση 
μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και 
τη διαφοροποίηση της προσφοράς στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 48
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. χαιρετίζει τη χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, που 
θα διαδραματίσουν θετικό ρόλο στη 
μείωση του κόστους και στη βελτίωση 
της προσβασιμότητας στις διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων, ζητεί συνεπώς να 
ενσωματωθούν στην προγραμματιζόμενη 
αναθεώρηση των βασικών οδηγιών περί 
δημοσίων συμβάσεων τυχόν νομοθετικές 
προτάσεις που επεκτείνουν και 
απλοποιούν τη χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, 
υπογραμμίζει τη σημασία των ανοιχτών 
προτύπων και της τεχνολογικής 
ουδετερότητας προκειμένου να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
διαφόρων συστημάτων και να 
αποφεύγεται η εξάρτηση από ένα 
προμηθευτή· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει πραγματική 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις 
διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικών 
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων που 
υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη· 
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Or. en

Τροπολογία 49
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. πιστεύει ότι μια δεσμευτική 
νομοθεσία της ΕΕ για την αλυσιδωτή 
ευθύνη των επιχειρήσεων θα μπορούσε να 
διασφαλίσει ένα καλύτερο επιχειρησιακό 
περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
και, σε συνδυασμό με μια φιλόδοξη 
πολιτική δημοσίων συμβάσεων, να 
δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ·

Or. da

Τροπολογία 50
Reinhard Bütikoferχαιρετίζει

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
το συγκεκριμένο θέμα της διασφάλισης 
της ίσης μεταχείρισης και του θεμιτού 
ανταγωνισμού στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες 
απαιτεί μεγαλύτερη πολιτική προσοχή , 
ιδίως συνεκτιμώντας τα τρέχοντα 
προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση 
στις αγορές του δημόσιου τομέα σε τρίτες 
χώρες, την αργή πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την 
αναθεώρηση της Συμφωνίας για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ και 
την προφανή απροθυμία πολλών τρίτων 
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χωρών να προσχωρήσουν στη ΣΔΣ·

Or. en


