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Módosítás 1
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a jól működő közbeszerzési piac 
alapvető jelentőségű az egységes piac 
elősegítése, az innováció ösztönzése, az 
EU-szerte magas szintű környezet- és 
éghajlatvédelem, valamint a társadalmi 
integráció előmozdítása, továbbá a 
hatóságok, a polgárok, a vállalkozások és 
az adófizetők számára az optimális érték 
elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
terjessze elő a közbeszerzés módszeres 
felülvizsgálatát, amely nagyobb 
egyszerűséget, rugalmasságot, 
átláthatóságot és jogbiztonságot
eredményez a terület számára, ezzel a 
jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért; kéri a 
Bizottságot, hogy a felülvizsgálattal 
párhuzamosan indítson el nem jogalkotási 
kezdeményezéseket is, így például a
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legjobb gyakorlatok tagállamok közötti 
cseréjére szolgáló fórumot;

Or. en

Módosítás 3
Fiona Hall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért; 
felhívja különösen a tagállamokat, hogy 
teljes körűen hajtsák végre a kkv-k 
közbeszerzési eljárásokban való részvételét 
megkönnyítő legjobb gyakorlatok európai 
kódexét;

Or. en

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
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amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, csökkenti a hibákat az 
uniós jog nemzeti jogba való átültetése 
során, valamint a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok kockázatát,
ezzel a jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért;

Or. lt

Módosítás 5
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, csökkenti a hibákat az 
uniós jog nemzeti jogba való átültetése 
során, valamint a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok kockázatát,
ezzel a jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért;

Or. lt
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Módosítás 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
terjessze elő a meglévő közbeszerzési 
irányelvek alapos és mélyreható 
reformját, amely a közbeszerzésben részt 
vevő mindkét fél számára egyszerűsíti az 
eljárásokat és növeli a rugalmasságot, az
átláthatóságot és a biztonságot, ezzel a 
jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért;

Or. en

Módosítás 7
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

1. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely rugalmasságot, átláthatóságot és 
jogbiztonságot biztosít, ezzel a jövőre 
nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért;
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Or. en

Módosítás 8
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 
költségekért és adminisztratív terhekért;

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan részletes és kimerítő jogalkotási 
kezdeményezést, amely nagyobb 
rugalmasságot, átláthatóságot és 
biztonságot eredményez a terület számára, 
ezzel a jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért;

Or. lt

Módosítás 9
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely nagyobb rugalmasságot, 
átláthatóságot és biztonságot eredményez a 
terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét 
véve a gyakori átalakításoknak, amelyek 
elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre 
háruló – és a közbeszerzések terén a kkv-k 
pályázati lehetőségeit jelentős és 
aránytalan mértékben korlátozó – magas 

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések tárgyában nyújtson be 
olyan átfogó jogalkotási kezdeményezést, 
amely előmozdítja az innovációt, nagyobb 
rugalmasságot, átláthatóságot és 
biztonságot eredményez a terület számára, 
ezzel a jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban 
tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és 
a közbeszerzések terén a kkv-k pályázati 
lehetőségeit jelentős és aránytalan 
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költségekért és adminisztratív terhekért; mértékben korlátozó – magas költségekért 
és adminisztratív terhekért;

Or. da

Módosítás 10
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a reformnak a 
közbeszerzés eredeti céljához – vagyis a 
piaci verseny és az ár-érték arány
biztosításához – való visszatérést kell célul 
kitűznie; úgy véli, hogy a jelenlegi 
szabályrendszer a túlzott adminisztratív 
szabályok és eljárások által teremtett előre 
nem látható akadályok miatt gátolhatja a 
tényleges piaci versenyt, mégpedig 
visszatarthatja a kkv-ket a 
közbeszerzésben való részvételtől;

Or. en

Módosítás 11
Tiziano Motti

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy egy egységes és 
versenyképes piacon ki kell zárni annak 
lehetőségét, hogy egy közjogi intézmény 
által kielégítendő nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű igényekre vonatkozó 
követelmény hiánya miatt a tőzsdén 
jegyzett társaságokat és/vagy az ilyen 
társaságok által ellenőrzött társaságokat, 
illetve az ilyen társasággal kapcsolatban 
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álló társaságokat közjogi intézménynek 
tekintsék;

Or. it

Módosítás 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. meggyőződése, hogy a közbeszerzők és 
a potenciális ajánlattevők közötti 
megerősített párbeszéd – anélkül, hogy 
kárára lenne az átláthatóságnak, a 
megkülönböztetésmentességnek és a 
versenynek – jobb eredményekhez fog 
vezetni, és felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy ezt 
a közbeszerzési folyamat részévé tegye;

Or. en

Módosítás 13
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a közbeszerzési 
politikának világos, átlátható és rugalmas 
kritériumok alkalmazásán keresztül 
elsősorban a pénzeszközök tagállamok 
általi hatékony felhasználását kell 
biztosítania és a közbeszerzés 
szempontjából optimális eredményeket 
kell elérnie;

Or. lt
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Módosítás 14
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a közbeszerzési 
szerződések többségét ugyanazon 
tagállamok vállalatainak ítélik oda, és egy 
valóban az egész EU-ra kiterjedő 
közbeszerzési piac létrehozását 
szorgalmazza;

Or. en

Módosítás 15
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot, hogy kezelje 
kiemelten a különböző közbeszerzési 
eljárások bürokráciamentesítését és 
egyszerűsítését, mind az eljárások 
összességében vett számának 
csökkentését, mind pedig az egyes 
eljárások folyamatának egyszerűsítését 
tekintve; úgy véli, hogy továbbra is a nyílt 
versenynek kell a közbeszerzés sarokkövét 
képeznie, de ezeket az eljárásokat 
egyszerűsíteni kell, különösen a túlzottan 
részletes műszaki leírások helyett nagyobb 
teret engedve a funkcionalitáson alapuló 
odaítélési kritériumoknak, a potenciális 
szállítókra bízva ezáltal a felhasználandó 
konkrét módszerek, anyagok, 
technológiák stb. meghatározását; úgy 
véli továbbá, hogy az adminisztratív 
terhek csökkenthetők a kiválasztási és 
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odaítélési kritériumok fokozottabb 
egyidejű értékelésének lehetővé tételével 
és a rugalmasság lehetővé tételével a 
formai követelményeknek való megfelelés 
hiánya esetén, pl. lehetővé téve az 
ajánlattevők számára a hiányzó űrlapok 
utólagos benyújtását; megállapítja, hogy 
különösen a kkv-k szenvednek a 
rugalmasság hiánya miatt, minthogy 
kisebb, nem szándékos eljárási hibák 
miatt kizárják őket;

Or. en

Módosítás 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. szorgalmazza, hogy a közbeszerzés a 
„Gondolkozz előbb kicsiben!� elvét 
kövesse, és tegyék hozzáférhetőbbé a 
közbeszerzési eljárásokat a kkv-k 
számára; szorgalmazza a felülvizsgálat 
során a kkv-k közbeszerzési eljárásokban 
való részvételét megkönnyítő legjobb 
gyakorlatok európai kódexének
figyelembevételét;

Or. en

Módosítás 17
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak hatékony 
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intézkedéseket a kkv-k közbeszerzési 
pályázatokhoz való hozzáférésének 
javítása érdekében, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy e cél elérése szempontjából 
kulcsfontosságú az eljárások 
egyszerűsítése;

Or. en

Módosítás 18
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a tagállami 
kormányok által az on-line 
közigazgatásról tartott 2005-ös 
manchesteri miniszteri konferencián  
vállalt kötelezettséggel összhangban 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a közbeszerzési 
tevékenységek legalább 50%-át mind az 
uniós intézmények, mind a tagállamok 
részéről elektronikusan bonyolítsák le, 
beleértve konkrét rendelkezések beépítését 
a jövőbeni közbeszerzési irányelvbe;

Or. ro

Módosítás 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy 
végezzen felmérést a 27 tagállam körében 
a határokon átnyúló ajánlatok arányának 
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értékelésére, a jelenlegi küszöbök 
helytállóságának értékelése és a 
küszöböknek a határokon átnyúló 
ajánlattétel vonzerejének növelése 
érdekében történő esetleges emelése 
céljából;

Or. en

Módosítás 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felismeri, hogy az A- és a B-
szolgáltatások közötti jelenlegi 
különbségtétel elavult, mivel egyes B-
szolgáltatások egyértelműen határokon 
átnyúló érdekűek, pl. a vízi és vasúti 
szállítás, a munkaerő-toborzás és a 
biztonsági szolgáltatások; felkéri ezért a 
Bizottságot, hogy a közbeszerzési 
szabályok reformja során vizsgálja felül a 
mellékleteket; meggyőződése azonban, 
hogy az alapvető szociális 
szolgáltatásoknak továbbra is az uniós 
közbeszerzési szabályok alól mentesülő B-
szolgáltatások között kell szerepelniük;

Or. en

Módosítás 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a közbeszerzések 
felhasználhatók az innováció és az 

2. véleménye szerint a közbeszerzések 
felhasználhatók az innováció, az 
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energiahatékonyság előmozdítására, és 
támogatja intézkedések meghozatalát 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatóságok a kiválasztási kritériumok révén 
figyelemmel legyenek ezekre a területekre, 
továbbá hangsúlyozza a közszféra és a 
K+F ágazat közötti párbeszéd és 
kölcsönös fogékonyság fontosságát;

energiahatékonyság és az EU 2020 
stratégiában meghatározott más
kulcsfontosságú szakpolitikai területek
előmozdítására, és támogatja intézkedések 
meghozatalát annak biztosítása érdekében, 
hogy a hatóságok a kiválasztási 
kritériumok révén figyelemmel legyenek 
ezekre a területekre; hangsúlyozza 
azonban, hogy fontos odafigyelni azokra 
az igazgatási többletköltségekre, 
amelyekkel ez a vállalkozások és a 
hatóságok számára járhat, és ezt a túlzott 
bürokrácia elkerülése érdekében 
megfelelő hatásvizsgálatoknak, valamint a 
kkv-kel végzett egyedi próbáknak kell 
megelőzniük;

Or. en

Módosítás 22
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a közbeszerzések 
felhasználhatók az innováció és az 
energiahatékonyság előmozdítására, és 
támogatja intézkedések meghozatalát 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatóságok a kiválasztási kritériumok révén 
figyelemmel legyenek ezekre a területekre, 
továbbá hangsúlyozza a közszféra és a 
K+F ágazat közötti párbeszéd és kölcsönös
fogékonyság fontosságát;

2. kiemeli azt a kulcsszerepet, amelyet a 
közbeszerzéseknek játszaniuk kell az 
innováció előmozdításában, különösen az 
energiahatékonyság területén; ezért
támogatja intézkedések meghozatalát 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatóságok a kiválasztási kritériumok révén 
figyelemmel legyenek ezekre a területekre, 
továbbá hangsúlyozza a közszféra és a 
K+F ágazat közötti párbeszéd és kölcsönös 
fogékonyság fontosságát;

Or. en

Módosítás 23
Fiona Hall
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a közbeszerzések 
felhasználhatók az innováció és az 
energiahatékonyság előmozdítására, és 
támogatja intézkedések meghozatalát 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatóságok a kiválasztási kritériumok révén 
figyelemmel legyenek ezekre a területekre, 
továbbá hangsúlyozza a közszféra és a 
K+F ágazat közötti párbeszéd és kölcsönös 
fogékonyság fontosságát;

2. véleménye szerint a közbeszerzések 
felhasználhatók az innováció és az 
energiahatékonyság előmozdítására, és 
ösztönözhetik a fenntartható termékek és 
szolgáltatások piacát; támogatja 
intézkedések meghozatalát annak 
biztosítása érdekében, hogy a hatóságok a 
kiválasztási kritériumok révén figyelemmel 
legyenek ezekre a területekre, továbbá 
hangsúlyozza a közszféra és a K+F ágazat 
közötti párbeszéd és kölcsönös 
fogékonyság fontosságát;

Or. en

Módosítás 24
Tiziano Motti

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy az EUMSZ 14. cikkével és a 
Lisszaboni Szerződés 26. jegyzőkönyvével 
összhangban a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos jövőbeni uniós 
jogszabályoknak figyelembe kell venniük 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
alapvető szerepét, valamint megállapítja, 
hogy a túlzott terhet jelentő 
követelmények alkalmazása hátrányosan 
érintheti az ajánlatkérő szervek e 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési 
szabadságát;

Or. it
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Módosítás 25
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy a kereskedelmi 
környezet és különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételének javítása céljából el kell érni, 
hogy EU-szerte azonos feltételekkel 
folyhasson a verseny;

Or. lt

Módosítás 26
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy kötelező előírások 
bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai 
jellemzők előírása a közbeszerzések tárgya 
és az energiahatékonyság vonatkozásában 
a verseny korlátozásához és a szerződő 
hatóságok választási lehetőségeinek 
szűkítéséhez vezethet;

törölve

Or. en

Módosítás 27
Britta Thomsen

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy kötelező előírások 
bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai 
jellemzők előírása a közbeszerzések tárgya 
és az energiahatékonyság vonatkozásában 
a verseny korlátozásához és a szerződő
hatóságok választási lehetőségeinek 
szűkítéséhez vezethet;

törölve

Or. da

Módosítás 28
Fiona Hall

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy kötelező előírások 
bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai 
jellemzők előírása a közbeszerzések tárgya 
és az energiahatékonyság vonatkozásában 
a verseny korlátozásához és a szerződő 
hatóságok választási lehetőségeinek 
szűkítéséhez vezethet;

törölve

Or. en

Módosítás 29
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy kötelező előírások 
bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai 

3. óva inti azonban a Bizottságot 
bármilyen új kritérium olyan módon 
történő bevezetésétől, hogy az új 
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jellemzők előírása a közbeszerzések 
tárgya és az energiahatékonyság
vonatkozásában a verseny korlátozásához
és a szerződő hatóságok választási 
lehetőségeinek szűkítéséhez vezethet;

adminisztratív terhekhez, kötelező 
előírásokhoz vagy túlságosan is részletekbe 
menő technikai jellemzők előírásához 
vezessen; meggyőződése, hogy az 
életciklus során felmerülő költségekre 
való áttérés ígéri a legjobb lehetőséget 
arra, hogy biztosítsa mind a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás megfelelő 
arányát, mind a politikai célok teljesítését, 
különösen a közbeszerzések tárgyának 
energiahatékonysága vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy kötelező előírások 
bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai 
jellemzők előírása a közbeszerzések tárgya 
és az energiahatékonyság vonatkozásában 
a verseny korlátozásához és a szerződő 
hatóságok választási lehetőségeinek 
szűkítéséhez vezethet;

3. megállapítja, hogy kötelező előírások 
bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai 
jellemzők előírása például a 
közbeszerzések tárgyának 
energiahatékonysága vonatkozásában a 
verseny korlátozásához és az ajánlatkérő 
szervek választási lehetőségeinek 
szűkítéséhez vezethet;

Or. en

Módosítás 31
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy az elérhető legjobb 
technológiára (BAT) és az 
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energiahatékonyságra vonatkozó 
követelmények tekintetében az 
értékcsökkenésen alapuló költség-haszon 
elemzést kell végezni;

Or. en

Módosítás 32
Fiona Hall

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy 
egyszerűsített szabályok révén elérhető 
lenne, hogy a szerződő hatóságok az adott 
termék vagy szolgáltatás esetében a 
költségek mérlegelésekor figyelembe 
vehessék az energiatakarékossági 
szempontokat;

4. megerősíti a február 4-i Európai 
Tanács következtetéseit, amelyekben 
felhívják a tagállamokat, hogy 2012. 
január 1-jétől tegyenek a közbeszerzés 
részévé energiahatékonysági 
szabványokat; hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékony és fenntartható termékek 
vagy szolgáltatások magas kezdő költségét 
ellensúlyozzák az alacsonyabb 
üzemeltetési, karbantartási és 
ártalmatlanítási költségek; kiemeli, hogy 
az életciklus során felmerülő költségeket 
figyelembe vevő megközelítés bevezetése a 
közbeszerzésben jelentős megtakarítások 
elérését teszi majd lehetővé a hatóságok 
számára; úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy az 
ajánlatkérő szervek az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;
felszólítja a Bizottságot annak elemzésére, 
hogy célszerű lenne-e kötelező zöld 
közbeszerzési célokat bevezetni a 
tagállamok számára;

Or. en
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Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy a 
szerződő hatóságok az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy az 
ajánlatkérő hatóságok az adott termék 
vagy szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat; e 
célból azt ajánlja, hogy a Bizottság 
kövesse a tiszta és energiahatékony közúti 
járművek használatának előmozdításáról
szóló 2009/33/EK irányelv modelljét, 
amely lehetővé teszi a hatóságok számára, 
hogy a közbeszerzési eljárásokban a 
szokásos használati idő alatt a 
járműhasználat kapcsán felmerülő teljes 
költséget használják értékelési 
kritériumként, ne pedig csak az eredeti 
beszerzési árat;

Or. ro

Módosítás 34
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
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„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy 
egyszerűsített szabályok révén elérhető 
lenne, hogy a szerződő hatóságok az adott 
termék vagy szolgáltatás esetében a 
költségek mérlegelésekor figyelembe 
vehessék az energiatakarékossági 
szempontokat;

„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó jelenlegi közbeszerzési 
szabályokkal; úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályokat kell bevezetni, hogy az 
ajánlatkérő szervek az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat; azt 
ajánlja, hogy az innovatív megoldásokat 
esetleg gátló „legalacsonyabb ár elvét
váltsa fel a „gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat elve, és e tekintetben azt ajánlja, 
hogy vegyék figyelembe a szolgáltatások, 
áruk és építési beruházások minőségi 
szempontjait és a teljes életciklus során 
felmerülő költségeit;

Or. en

Módosítás 35
Jens Rohde

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy 
egyszerűsített szabályok révén elérhető 
lenne, hogy a szerződő hatóságok az adott 
termék vagy szolgáltatás esetében a 
költségek mérlegelésekor figyelembe 
vehessék az energiatakarékossági 
szempontokat;

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során első pillantásra látszólag
ütközhet a „legalacsonyabb ár” elvének 
követésére vonatkozó közbeszerzési 
szabályokkal; ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a legjobb gyakorlatok 
megosztását, és vezessen be egyszerűsített 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
az ajánlatkérő szervek az adott termék 
vagy szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat, vagyis 
az egyes ajánlatok értékelésekor a teljes
életciklus során felmerülő költségeket 
mérlegeljék;

Or. en
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Módosítás 36
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy a 
szerződő hatóságok az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal felszólítja a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek révén az ajánlatkérő hatóságok a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra 
vonatkozó kritériumokat 
alkalmazhatnának, vagyis az adott termék 
vagy szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehetnék az 
energiatakarékossági szempontokat;

Or. lt

Módosítás 37
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy a 
szerződő hatóságok az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében a költségek 

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal felszólítja a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek révén az ajánlatkérő hatóságok a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra 
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mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;

vonatkozó kritériumokat 
alkalmazhatnának, vagyis az adott termék 
vagy szolgáltatás esetében a költségek 
mérlegelésekor figyelembe vehetnék az 
energiatakarékossági szempontokat;

Or. lt

Módosítás 38
Daniel Caspary

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„legalacsonyabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy a 
szerződő hatóságok az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében a költségek
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;

4. elismeri, hogy az energiahatékony 
termékek vagy szolgáltatások magas kezdő 
költsége olyan tényező, amely a szerződés 
odaítélése során ütközhet a 
„leggazdaságosabb ár” elvének követésére 
vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; 
mindazonáltal úgy véli, hogy egyszerűsített 
szabályok révén elérhető lenne, hogy az 
ajánlatkérő szervek az adott termék vagy 
szolgáltatás esetében az összköltség 
mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;

Or. de

Módosítás 39
Tiziano Motti

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a közüzemi 
beszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok 
már nem szükségesek a teljesen 
liberalizált ágazatokban, mint például a 
postai szolgáltatások ágazata, amelyben a 
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különleges vagy kizárólagos jogok 
eltörléséből eredő versenynyomás 
biztosítja e szolgáltatások nyújtásához 
kiírt közbeszerzések szükséges 
átláthatóságát és megkülönböztetéstől 
mentes végrehajtását; megállapítja, hogy 
a verseny szempontjából nyílt
ágazatokban a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos jogszabályoknak az 
üzemeltető jogállásán (állami vagy 
magán) alapuló alkalmazása 
indokolatlanul egyenlőtlen bánásmódot 
eredményezhet a köz- és 
magánvállalkozások között;

Or. it

Módosítás 40
Anni Podimata

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. álláspontja szerint a közbeszerzésben 
kötelező odaítélési kritériumként 
figyelembe kellene venni az 
energiahatékonyságot; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot világos 
energiahatékonysági kritériumokra mint a 
közbeszerzési műszaki leírásokban 
szereplő kritériumokra;

Or. en

Módosítás 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli egyes tagállamok arra irányuló 
kezdeményezését, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok kisvállalkozói 
innovációs kutatási modelljét (SBIR) 
uniós körülmények között alkalmazzák, 
vagyis az innovációt a forgalomba hozatalt 
megelőző közbeszerződésekkel 
támogassák, ami azt jelenti, hogy a 
szerződések a hatóságok által 
meghatározott egyedi feladatok 
megoldására irányulnak;

5. üdvözli egyes tagállamok arra irányuló 
kezdeményezését, hogy az innovációt a 
forgalomba hozatalt megelőző 
közbeszerződésekkel támogassák, ami azt 
jelenti, hogy a szerződések a hatóságok 
által meghatározott egyedi feladatok 
megoldására irányulnak; megállapítja, 
hogy a közbeszerzési folyamatban a túlzott 
követelmények és technikai előírások 
túlzott adminisztrációhoz vezethetnek, és 
ezáltal akadályozzák az innovációt; úgy 
véli, hogy a közbeszerzésnek inkább a 
funkcióra és a végeredményekre kellene 
összpontosítania;

Or. en

Módosítás 42
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az európai 
közbeszerzési piac nyitottabb, mint az EU 
nemzetközi partnereinek piacai, és emiatt 
az EU vállalkozásai nem tudnak azonos 
feltételek mellett versenyezni a külföldi 
vállalkozásokkal, és nehézséget okoz 
számukra a harmadik országok piacaira 
való bejutás; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a harmadik országok 
viszonylatában fennálló közbeszerzési 
politikát abból a célból, hogy biztosítsák 
az uniós és a külföldi közbeszerzési 
szerződésekhez való kiegyensúlyozottabb 
és kölcsönös hozzáférést;

Or. lt
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Módosítás 43
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megállapítja, hogy néhány tagállam 
máris az átláthatóságot és az adófizetők 
pénzének hatékony felhasználását 
biztosító, hatékony közbeszerzési 
eljárásokat alkalmaz; felszólítja a 
Bizottságot, hogy elemezze e terület 
legjobb gyakorlatait a tagállamokban, és 
uniós szinten határozza meg a 
közbeszerzési szerződések megkötésének 
leghatékonyabb elveit;

Or. lt

Módosítás 44
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági kritériumokat; ez a 
megközelítés alkalmas az innováció 
ösztönzésére és a piaci kínálat
sokszínűbbé tételére; hangsúlyozza, hogy 
mielőtt a közbeszerzések rendszerét 
felhasználnák a többi uniós politika – az 
éghajlatváltozással, az 
energiahatékonysággal vagy az 
innovációval kapcsolatos fellépések –

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonyságot; kitart amellett, 
hogy ez a megközelítés ösztönözni fogja az 
innovációt, és sokszínűbbé fogja tenni a 
piaci kínálatot;
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támogatására, az ágazat 
túlszabályozásának megakadályozása 
érdekében előbb alapos hatásvizsgálatot 
kell végezni.

Or. en

Módosítás 45
Fiona Hall

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági kritériumokat; ez a 
megközelítés alkalmas az innováció 
ösztönzésére és a piaci kínálat sokszínűbbé 
tételére; hangsúlyozza, hogy mielőtt a 
közbeszerzések rendszerét felhasználnák a 
többi uniós politika – az 
éghajlatváltozással, az 
energiahatékonysággal vagy az 
innovációval kapcsolatos fellépések –
támogatására, az ágazat 
túlszabályozásának megakadályozása 
érdekében előbb alapos hatásvizsgálatot 
kell végezni.

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági és fenntarthatósági
kritériumokat; ez a megközelítés alkalmas 
az innováció ösztönzésére és a piaci kínálat 
sokszínűbbé tételére; 

Or. en

Módosítás 46
Britta Thomsen

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági kritériumokat; ez a 
megközelítés alkalmas az innováció 
ösztönzésére és a piaci kínálat sokszínűbbé 
tételére; hangsúlyozza, hogy mielőtt a 
közbeszerzések rendszerét felhasználnák a 
többi uniós politika – az 
éghajlatváltozással, az 
energiahatékonysággal vagy az 
innovációval kapcsolatos fellépések –
támogatására, az ágazat 
túlszabályozásának megakadályozása 
érdekében előbb alapos hatásvizsgálatot 
kell végezni.

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági kritériumokat; ez a 
megközelítés alkalmas az innováció 
ösztönzésére és a piaci kínálat sokszínűbbé 
tételére;

Or. da

Módosítás 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági kritériumokat; ez a 
megközelítés alkalmas az innováció 
ösztönzésére és a piaci kínálat sokszínűbbé 

6. véleménye szerint az uniós 
közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli 
szabályozásban erősíteni kell azokat a 
meglevő rendelkezéseket, amelyek 
előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 
mellett – kötelezően alkalmazni kell az 
energiahatékonysági kritériumokat; ez a 
megközelítés alkalmas az innováció 
ösztönzésére és a piaci kínálat sokszínűbbé 
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tételére; hangsúlyozza, hogy mielőtt a 
közbeszerzések rendszerét felhasználnák a 
többi uniós politika – az 
éghajlatváltozással, az 
energiahatékonysággal vagy az 
innovációval kapcsolatos fellépések –
támogatására, az ágazat 
túlszabályozásának megakadályozása 
érdekében előbb alapos hatásvizsgálatot 
kell végezni.

tételére.

Or. en

Módosítás 48
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli az elektronikus közbeszerzés 
alkalmazását, amely pozitív szerepet fog 
játszani a költségek csökkentésében és a 
közbeszerzési eljárások 
hozzáférhetőségének növelésében; kéri 
ezért, hogy az elektronikus közbeszerzés 
alkalmazásának bővítését és 
egyszerűsítését célzó minden jogalkotási 
javaslatot tegyenek a fő közbeszerzési 
irányelvek tervezett felülvizsgálatának 
részévé; hangsúlyozza a nyitott 
szabványok és a technológiai semlegesség 
fontosságát a különböző rendszerek 
átjárhatóságának biztosítása és a
gyártótól való függőség („vendor lock-
in�) elkerülése érdekében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a 
tagállamokban már megvalósított 
különböző elektronikus közbeszerzési 
fórumok tényleges átjárhatóságát;

Or. en
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Módosítás 49
Britta Thomsen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a vállalatok 
láncfelelősségére vonatkozó kötelező 
uniós jogszabályok jobb üzleti légkört 
biztosíthatnak az európai vállalatok 
számára, és egy ambiciózus közbeszerzési 
politikával összefüggésben serkenthetik az 
Európai Unióban a növekedést és a 
munkahelyteremtést;

Or. da

Módosítás 50
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
egyenlő bánásmód és a tisztességes 
verseny védelmének sajátos kérdése az 
uniós és harmadik országbeli 
közbeszerzési piacokon nagyobb politikai 
figyelmet igényel, különösen tekintettel a 
harmadik országokban a közszféra 
piacaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jelenlegi problémákra, a WTO 
kormányzati beszerzési megállapodásának 
felülvizsgálatáról folyó tárgyalások lassú 
előrehaladására, valamint arra, hogy sok 
harmadik ország nyilvánvalóan 
vonakodik csatlakozni a kormányzati 
beszerzési megállapodáshoz;

Or. en
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