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Pakeitimas 1
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi gerai veikianti pirkimų rinka 
yra labai svarbi siekiant plėtoti bendrąją 
rinką, skatinti naujoves, aukšto lygio 
aplinkos ir klimato apsaugą, taip pat 
socialinę įtrauktį visoje ES, ir kurti
optimalią vertę valdžios institucijoms, 
piliečiams, verslui ir mokesčių 
mokėtojams;

Or. en

Pakeitimas 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
planinę viešųjų pirkimų peržiūrą, kuria 
šiam sektoriui būtų suteikta daugiau 
paprastumo, lankstumo, skaidrumo ir 
teisinio apibrėžtumo, tokiu būdu būtų 
išvengta dažnų reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl jų MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų; prašo 
Komisijos įtraukti į šią peržiūrą su 
teisėkūra nesusijusias iniciatyvas, pvz., 
valstybių narių keitimosi geriausia 
patirtimi planą;

Or. en
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Pakeitimas 3
Fiona Hall

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnų reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl jų MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų; ypač 
ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti 
Europos gerosios patirties kodeksą, 
kuriuo siekiama suteikti MVĮ daugiau 
galimybių sudaryti viešųjų pirkimų 
sutartis;

Or. en

Pakeitimas 4
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų sumažinta 
netinkamo ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir nesąžiningos verslo 
praktikos tikimybė ir išvengta dažnų
reformų ateityje, kurios yra pagrindinė 
išlaidų ir administracinės naštos dalyviams 
priežastis, dėl jų MVĮ turi neproporcingai 
ribotas galimybes dalyvauti konkursuose 
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dėl viešųjų pirkimų;

Or. lt

Pakeitimas 5
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų sumažinta 
netinkamo ES taisyklių perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir nesąžiningos verslo 
praktikos tikimybė ir išvengta dažnų
reformų ateityje, kurios yra pagrindinė 
išlaidų ir administracinės naštos dalyviams 
priežastis, dėl jų MVĮ turi neproporcingai 
ribotas galimybes dalyvauti konkursuose 
dėl viešųjų pirkimų;

Or. lt

Pakeitimas 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 

1. ragina Europos Komisiją atlikti 
visapusišką ir nuodugnią galiojančių 
viešųjų pirkimų direktyvų peržiūrą, kuria 
būtų supaprastintos procedūros ir sukurta
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo abiem viešųjų pirkimų 
šalims, tokiu būdu būtų išvengta dažnių
reformų ateityje, kurios yra pagrindinė 
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neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

išlaidų ir administracinės naštos dalyviams 
priežastis, dėl jų MVĮ turi neproporcingai 
ribotas galimybes dalyvauti konkursuose 
dėl viešųjų pirkimų;

Or. en

Pakeitimas 7
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

1. primygtinai ragina Europos Komisiją 
pateikti radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl 
viešųjų pirkimų, kuria būtų užtikrintas
lankstumas, skaidrumas ir teisinis 
apibrėžtumas, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnų reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl jų MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

Or. en

Pakeitimas 8
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
išsamią ir visapusišką teisėkūros 
iniciatyvą dėl viešųjų pirkimų, kuria šiam 
sektoriui būtų suteikta daugiau lankstumo, 
skaidrumo ir apibrėžtumo, tokiu būdu būtų 
išvengta dažnų reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl jų MVĮ turi 
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neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

Or. lt

Pakeitimas 9
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau lankstumo, skaidrumo ir 
apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnių reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

1. ragina Europos Komisiją pateikti 
radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų 
pirkimų, kuria šiam sektoriui būtų suteikta 
daugiau inovacijų, lankstumo, skaidrumo 
ir apibrėžtumo, tokiu būdu būtų išvengta 
dažnų reformų ateityje, kurios yra 
pagrindinė išlaidų ir administracinės naštos 
dalyviams priežastis, dėl jų MVĮ turi 
neproporcingai ribotas galimybes dalyvauti 
konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

Or. da

Pakeitimas 10
Jens Rohde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad šia reforma turėtų būti 
siekiama sugrįžti prie pirminio viešųjų 
pirkimų tikslo, t. y. užtikrinti
konkurenciją rinkoje ir ekonominę 
naudą; mano, kad dabartinė tvarka gali 
trukdyti realiai konkurencijai rinkoje dėl 
nenumatytų kliūčių, kurių kyla dėl
pernelyg sudėtingų administracinių 
taisyklių ir procedūrų, kurios ypač kliudo 
MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
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Or. en

Pakeitimas 11
Tiziano Motti

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad konkurencingoje 
bendrojoje rinkoje neturi būti galimybės 
rinkoje kotiruojamą įmonę ir (arba) tokios 
įmonės valdomą arba su ja susijusią 
įmonę įforminti kaip įstaigą, kurios veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė, nes jos 
neatitinka įstaigai, kurios veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė, keliamo 
reikalavimo būti nepramoninio ir 
nekomercinio pobūdžio;

Or. it

Pakeitimas 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad sustiprintas viešųjų 
pirkimų vykdytojų ir galimų pasiūlymų 
teikėjų dialogas nekeliant pavojaus 
skaidrumui, nediskriminavimui ir 
konkurencijai duos geresnių rezultatų, ir 
ragina Komisiją ištirti šio viešųjų pirkimų
proceso etapo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 13
Zigmantas Balčytis
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad viešųjų pirkimų politika, 
visų pirma, turi užtikrinti veiksmingiausią 
valstybės lėšų panaudojimą ir siekti 
optimalių viešųjų pirkimų rezultatų 
taikant aiškias, skaidrias ir lanksčias 
procedūras;

Or. lt

Pakeitimas 14
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad dauguma viešųjų pirkimų 
sutarčių sudaroma su tos pačios valstybės
narės įmonėmis, ir skatina sukurti tikrą
viešųjų pirkimų rinką visos ES mastu;

Or. en

Pakeitimas 15
Jens Rohde

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primygtinai ragina Komisiją teikti 
pirmenybę biurokratijos mažinimui ir 
įvairių viešųjų pirkimų procedūrų 
supaprastinimui tiek mažinant bendrą
procedūrų skaičių, tiek supaprastinant
atitinkamų procedūrų tvarką; mano, kad
vieši konkursai ir toliau turėtų būti
viešųjų pirkimų pagrindu, tačiau jų 
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vykdymo tvarka turėtų būti supaprastinta, 
visų pirma taikant didesniu
funkcionalumu pagrįstus sutarčių 
sudarymo kriterijus, užuot taikius 
pernelyg išsamias technines 
specifikacijas, taip sudarant sąlygas
galimiems tiekėjams apibrėžti konkrečius
naudotinus metodus, duomenis, 
technologijas ir kt.; be to, mano, kad
administracinė našta galėtų būti 
sumažinta sudarant galimybes vienu metu 
vertinti atrankos ir sutarties sudarymo 
kriterijus ir suteikiant daugiau lankstumo
tais atvejais, kai trūksta atitikimo formato 
reikalavimams, pvz., leisti pasiūlymų 
teikėjams vėliau pateikti trūkstamus 
dokumentus; pažymi, kad ypač MVĮ
kenčia nuo lankstumo trūkumo ir netenka 
teisės dalyvauti konkursuose dėl nedidelių
ir netyčinių procedūrinių klaidų;

Or. en

Pakeitimas 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina užtikrinti, kad viešųjų pirkimų 
procedūrose būtų įtvirtintas principas 
„pradėk nuo mažo“, kad sutarčių 
sudarymo tvarka taptų labiau prieinama
MVĮ; ragina, kad atliekant peržiūrą būtų 
atsižvelgta į Europos gerosios patirties 
kodeksą, kuriuo siekiama suteikti MVĮ 
daugiau galimybių sudaryti viešųjų 
pirkimų sutartis;

Or. en
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Pakeitimas 17
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis veiksmingų priemonių siekiant
pagerinti MVĮ galimybes dalyvauti
viešųjų pirkimų konkursuose, atkreipia
dėmesį į tai, kad procedūrų 
supaprastinimas labai svarbus šiam 
tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 18
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis būtinų priemonių, įskaitant 
konkrečių nuostatų įtraukimą į būsimą 
viešųjų pirkimų direktyvą, siekiant 
užtikrinti, kad bent 50 proc. viešųjų 
pirkimų procedūrų ir ES institucijose, ir 
valstybėse narėse būtų atliekama 
elektroniniu būdu, atsižvelgiant į 
įsipareigojimą, kurį valstybių narių 
vyriausybės prisiėmė 2005 m. 
Mančesteryje vykusioje ministrų 
konferencijoje e. valdžios tema;

Or. ro

Pakeitimas 19
Jens Rohde, Fiona Hall
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Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. taip pat ragina Komisiją atlikti tyrimą
visose 27 valstybėse narėse siekiant 
nustatyti tarpvalstybinių pasiūlymų
dažnumą ir įvertinti nustatytų ribų
tinkamumą ir galbūt padidinti tas ribas, 
kad tarpvalstybiniai pasiūlymai taptų
patrauklesni;

Or. en

Pakeitimas 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pripažįsta, kad dabartinis paslaugų 
skirstymas į A ir B paslaugas yra pasenęs, 
nes kai kurios B paslaugos neabejotinai 
turi tarpvalstybinę reikšmę, pvz., vandens
ir geležinkelių transporto, įdarbinimo ir
saugumo paslaugos; todėl ragina
Komisiją persvarstyti priedus vykdant
viešųjų pirkimų taisyklių reformą; tačiau 
mano, kad pagrindinės socialinės
paslaugos ir toliau turėtų būti 
priskiriamos B paslaugoms, kurioms 
netaikomos ES viešųjų pirkimų taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tiki, kad viešieji pirkimai galėtų būti 
inovacijų ir energijos vartojimo 
efektyvumo varomoji jėga, pritaria 
veiksmams, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti, kad viešosios įstaigos įtraukia į 
paraiškų vertinimo kriterijus energijos 
vartojimo efektyvumą, pabrėžia viešojo ir 
mokslinių tyrimų sektorių dialogo ir
tarpusavio supratimo svarbą;

2. tiki, kad viešieji pirkimai galėtų būti 
inovacijų, energijos vartojimo efektyvumo 
ir kitų politikos sričių, nurodytų 
strategijoje „Europa 2020“, varomoji jėga, 
ir pritaria veiksmams, kurių imamasi 
siekiant užtikrinti, kad viešosios įstaigos 
įtrauktų šias sritis į paraiškų vertinimo 
kriterijus; tačiau pabrėžia, kad svarbu 
atidžiai stebėti, kokias papildomas 
administracines išlaidas gali patirti 
įmonės ir valdžios institucijos, todėl turi 
būti atliktas tinkamas poveikio vertinimas, 
taip pat atskirų MVĮ tyrimai, siekiant 
išvengti pernelyg didelės biurokratinės 
naštos;

Or. en

Pakeitimas 22
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tiki, kad viešieji pirkimai galėtų būti
inovacijų ir energijos vartojimo 
efektyvumo varomoji jėga, pritaria 
veiksmams, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti, kad viešosios įstaigos įtraukia į 
paraiškų vertinimo kriterijus energijos 
vartojimo efektyvumą, pabrėžia viešojo ir 
mokslinių tyrimų sektorių dialogo ir 
tarpusavio supratimo svarbą;

2. pabrėžia, kad viešieji pirkimai turi 
atlikti pagrindinį vaidmenį kaip inovacijų 
varomoji jėga, visų pirma energijos 
vartojimo efektyvumo srityje; todėl pritaria 
veiksmams, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti, kad viešosios įstaigos įtrauktų 
šias sritis į paraiškų vertinimo kriterijus, 
pabrėžia viešojo ir mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros sektorių dialogo ir 
tarpusavio supratimo svarbą;

Or. en

Pakeitimas 23
Fiona Hall
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tiki, kad viešieji pirkimai galėtų būti 
inovacijų ir energijos vartojimo 
efektyvumo varomoji jėga, pritaria 
veiksmams, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti, kad viešosios įstaigos įtraukia į 
paraiškų vertinimo kriterijus energijos 
vartojimo efektyvumą, pabrėžia viešojo ir 
mokslinių tyrimų sektorių dialogo ir 
tarpusavio supratimo svarbą;

2. tiki, kad viešieji pirkimai galėtų būti 
inovacijų ir energijos vartojimo 
efektyvumo varomoji jėga ir gali skatinti 
rinkoje tiekti tvarius produktus ir teikti 
tvarias paslaugas; pritaria veiksmams, 
kurių imamasi siekiant užtikrinti, kad 
viešosios įstaigos įtrauktų šias sritis į 
paraiškų vertinimo kriterijus, pabrėžia 
viešojo ir mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros sektorių dialogo ir 
tarpusavio supratimo svarbą;

Or. en

Pakeitimas 24
Tiziano Motti

Nuomonės projektas
2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

laikosi nuomonės, kad vadovaujantis 
SESV 14 straipsniu ir prie Lisabonos 
sutarties pridedamu 26 protokolu, 
būsimuosiuose Europos Sąjungos viešųjų 
pirkimų teisės aktuose turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas teikiančios 
įmonės atlieka labai svarbų vaidmenį, ir 
nurodo, kad pernelyg daug kainuojančių 
reikalavimų taikymas gali pažeisti 
perkančiųjų organizacijų teisę laisvai 
organizuoti tokių paslaugų teikimą;

Or. it

Pakeitimas 25
Zigmantas Balčytis
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad siekiant gerinti verslo 
aplinką, ypač mažų ir vidutinių įmonių 
dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, turi 
būti sudarytos galimybės konkuruoti 
vienodomis sąlygomis visoje ES;

Or. lt

Pakeitimas 26
Anni Podimata

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad įtraukdamos privalomus 
reikalavimus dėl inovacijų ir pernelyg 
detaliai formuluodamos technines 
energijos vartojimo efektyvumo 
specifikacijas atviriems konkursams, 
viešosios įstaigos rizikuoja tuo, kad 
ribojama konkurencija ir susiaurėja 
kandidatų ratas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad įtraukdamos privalomus 
reikalavimus dėl inovacijų ir pernelyg 
detaliai formuluodamos technines 
energijos vartojimo efektyvumo 

Išbraukta.
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specifikacijas atviriems konkursams, 
viešosios įstaigos rizikuoja tuo, kad 
ribojama konkurencija ir susiaurėja 
kandidatų ratas;

Or. da

Pakeitimas 28
Fiona Hall

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad įtraukdamos privalomus 
reikalavimus dėl inovacijų ir pernelyg 
detaliai formuluodamos technines 
energijos vartojimo efektyvumo 
specifikacijas atviriems konkursams, 
viešosios įstaigos rizikuoja tuo, kad 
ribojama konkurencija ir susiaurėja 
kandidatų ratas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29
Jens Rohde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad įtraukdamos privalomus 
reikalavimus dėl inovacijų ir pernelyg 
detaliai formuluodamos technines
energijos vartojimo efektyvumo
specifikacijas atviriems konkursams, 
viešosios įstaigos rizikuoja tuo, kad
ribojama konkurencija ir susiaurėja 
kandidatų ratas;

3. tačiau įspėja Komisiją netaikyti naujų 
kriterijų tokiu būdu, kad būtų sukurta 
nauja administracinė našta, privalomi 
reikalavimai ar pernelyg išsamios
techninės specifikacijos; mano, kad 
pereinant prie gyvavimo ciklo sąnaudų 
gali būti užtikrintos didžiausios galimybės 
pasiekti ekonominę naudą ir viešosios 
politikos tikslus, ypač susijusius su 
energijos vartojimo efektyvumu sudarant 
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viešųjų pirkimų sutartis;

Or. en

Pakeitimas 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad įtraukdamos privalomus 
reikalavimus dėl inovacijų ir pernelyg 
detaliai formuluodamos technines 
energijos vartojimo efektyvumo 
specifikacijas atviriems konkursams, 
viešosios įstaigos rizikuoja tuo, kad 
ribojama konkurencija ir susiaurėja 
kandidatų ratas;

3. pažymi, kad įtraukiant privalomus 
reikalavimus dėl inovacijų arba pernelyg 
išsamiai formuluojant, pvz., technines 
energijos vartojimo efektyvumo 
specifikacijas atviriems konkursams kyla 
grėsmė, kad bus ribojama konkurencija ir 
perkančiųjų organizacijų pasirinkimo 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 31
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad bet kokioms „geriausioms 
turimoms technologijoms“ ir energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimams turi 
būti taikoma nusidėvėjimu grindžiama 
sąnaudų ir naudos analizė;

Or. en

Pakeitimas 32
Fiona Hall
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms 
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
paslaugos energijos taupymo galimybėmis;

4. pritaria 2011 m. vasario 4 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikimo išvadoms, 
kuriose valstybės narės raginamos nuo 
2012 m. sausio 1 d. įtraukti energijos 
vartojimo efektyvumo standartus į viešųjų 
pirkimų politiką; pabrėžia, kad išankstines 
išlaidas, susijusias su energiją
tausojančiomis ir tvariomis prekėmis ar
paslaugomis kompensuoja mažesnės 
veiklos, priežiūros ar šalinimo išlaidos; 
pabrėžia, kad taikydamos gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą viešųjų pirkimų politikoje 
viešosios institucijos galės daug sutaupyti; 
todėl mano, kad reikia supaprastinti 
taisykles ir leisti perkančiosioms 
organizacijoms palyginti išlaidas su tam 
tikros prekės arba paslaugos energijos 
taupymo galimybėmis; ragina Komisiją 
išanalizuoti, ar tinkama nustatyti 
privalomus žaliųjų viešųjų pirkimų 
skatinimo tikslus valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms 
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energiją tausojančiomis 
prekėmis arba paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms 
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
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paslaugos energijos taupymo galimybėmis; paslaugos energijos taupymo galimybėmis; 
šiuo atžvilgiu rekomenduoja Komisijai 
laikytis Direktyvos 2009/33/EB dėl 
skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai 
energiją vartojančias kelių transporto 
priemones modelio, pagal kurį valdžios 
institucijos kaip vertinimo kriterijų 
viešųjų pirkimų procedūrose gali naudoti 
visas transporto priemonės naudojimo 
išlaidas per normalų naudojimo 
laikotarpį, ne tik pradinę pirkimo kainą;

Or. ro

Pakeitimas 34
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms 
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
paslaugos energijos taupymo galimybėmis;

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energiją tausojančiomis 
prekėmis arba paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi galiojančiose viešųjų 
pirkimų taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, mano, kad 
būtina supaprastinti taisykles ir leisti 
perkančiosioms organizacijoms palyginti 
išlaidas su tam tikros prekės arba paslaugos 
energijos taupymo galimybėmis; 
rekomenduoja pakeisti „mažiausios 
kainos“ principą, kuris gali kliudyti 
taikyti naujoviškus sprendimus, 
„ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo“ 
principu, pataria šiuo atžvilgiu atsižvelgti 
į kokybės aspektus ir viso paslaugų, 
prekių ar darbų gyvavimo ciklo sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 35
Jens Rohde
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms 
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
paslaugos energijos taupymo galimybėmis;

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energiją tausojančiomis 
prekėmis arba paslaugomis, iš pradžių gali
būti įžvelgiamas konfliktas, kadangi 
viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta 
vadovautis „mažiausios kainos 
kriterijumi“; todėl primygtinai ragina 
Komisiją užtikrinti dalijimąsi geriausia 
patirtimi ir supaprastinti taisykles, 
kuriomis būtų leidžiama perkančiosioms 
organizacijoms palyginti išlaidas su tam 
tikros prekės arba paslaugos energijos 
taupymo galimybėmis, pvz., atsižvelgti į 
gyvavimo ciklo sąnaudas vertinant 
kiekvieną pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 36
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
paslaugos energijos taupymo galimybėmis;

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energiją tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
prašo Komisijos nustatyti taisykles, pagal 
kurias perkančiosios organizacijos galėtų 
taikyti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, t. y. palyginti išlaidas 
su tam tikros prekės arba paslaugos 
energijos taupymo galimybėmis;

Or. lt
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Pakeitimas 37
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
paslaugos energijos taupymo galimybėmis;

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energiją tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
prašo Komisijos nustatyti taisykles, pagal 
kurias perkančiosios organizacijos galėtų 
taikyti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, t. y. palyginti išlaidas 
su tam tikros prekės arba paslaugos 
energijos taupymo galimybėmis;

Or. lt

Pakeitimas 38
Daniel Caspary

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energija tausojančiomis 
prekėmis ir paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl 
mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir 
leisti perkančiosioms organizacijoms 
palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba 
paslaugos energijos taupymo galimybėmis;

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, 
susijusių su energiją tausojančiomis 
prekėmis arba paslaugomis, gali kilti 
konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų 
taisyklėse numatyta vadovautis 
„ekonomiškiausios kainos kriterijumi“, 
todėl mano, kad reikia supaprastinti 
taisykles ir leisti perkančiosioms 
organizacijoms palyginti visas išlaidas su 
tam tikros prekės arba paslaugos energijos 
taupymo galimybėmis;

Or. de
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Pakeitimas 39
Tiziano Motti

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad paslaugų viešiesiems 
pirkimams taikomų nuostatų nebebūtina 
taikyti visiškai liberalizuotuose 
sektoriuose, kaip antai pašto sektoriuje, 
kur dėl konkurencinio spaudimo dėl bet 
kokių specialiųjų ar išimtinių teisių 
panaikinimo užtikrinamas tokiai veiklai 
atlikti būtinas viešųjų pirkimų skaidrumas 
ir nediskriminavimas; nurodo, kad laisvai 
konkurencijai atviruose sektoriuose 
taikant viešųjų pirkimų nuostatas pagal 
teikėjo teisinį statusą (viešasis ar 
privatusis) gali būti sukuriamas 
nepateisinamas nevienodas požiūris į 
valstybines ir privačias įmones;

Or. it

Pakeitimas 40
Anni Podimata

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad energijos 
vartojimo efektyvumas turėtų būti
privalomas viešųjų pirkimo sutarčių 
sudarymo kriterijus; ragina Komisiją 
pasiūlyti aiškius energijos vartojimo 
efektyvumo kriterijus, kurie būtų įtraukti į 
viešųjų pirkimų technines specifikacijas;

Or. en
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Pakeitimas 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria tam tikrų valstybių narių 
iniciatyvai pritaikyti JAV smulkiojo verslo 
inovacijų mokslinių tyrimų (angl. SBIR) 
modelį ES remiant inovacijas 
ikiprekybiniuose viešuosiuose pirkimuose, 
kai sutartys siūlomos konkretiems viešųjų 
įstaigų nustatytiems poreikiams patenkinti;

5. pritaria tam tikrų valstybių narių 
iniciatyvai remti inovacijas 
ikiprekybiniuose viešuosiuose pirkimuose, 
kai sutartys siūlomos konkretiems viešųjų 
įstaigų nustatytiems poreikiams patenkinti; 
pažymi, kad dėl pernelyg didelių 
reikalavimų ir techninių nurodymų 
viešųjų pirkimų procese gali būti sukurta 
per didelė administracinė našta, todėl 
kliudoma inovacijų diegimui; mano, kad 
vykdant viešuosius pirkimus reikėtų 
sutelkti dėmesį į jų funkciją ir galutinius 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 42
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad ES viešųjų pirkimų 
rinka yra atviresnė negu ES tarptautinių 
partnerių rinkos , todėl ES įmonės negali 
vienodomis sąlygomis konkuruoti su 
užsienio įmonėmis ir joms išlieka 
sudėtinga patekti į trečiųjų šalių rinkas; 
ragina Komisiją apsvarstyti viešųjų 
pirkimų politiką trečiųjų šalių atžvilgiu 
siekiant užtikrinti darnesnę ir abipusę 
galimybę patekti į ES ir užsienio viešųjų 
pirkimų rinkas;
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Or. lt

Pakeitimas 43
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pažymi, kad kai kurios valstybės narės 
jau vykdo efektyvias viešųjų pirkimų 
procedūras , užtikrinančias skaidrumą ir 
efektyvų mokesčių mokėtojų pinigų 
panaudojimą ;ragina Komisiją 
išanalizuoti valstybių narių gerąją patirtį 
šioje srityje ir nustatyti efektyviausius 
viešųjų pirkimų principus ES mastu;

Or. lt

Pakeitimas 44
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tiki, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
įstatymai turėtų stiprinti dabartines 
nuostatas, kuriomis reikalaujama vertinant 
konkurso paraiškas taikyti efektyvaus
energijos vartojimo kriterijus, 
nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos 
taisyklių; toks požiūris gali skatinti
inovacijas ir rinkos pasiūlos įvairovę; 
pabrėžia, kad viešųjų pirkimų naudojimas 
kaip politinės priemonės kitoms ES 
politikos sritims, kaip antai klimato kaitai, 
energijos vartojimo efektyvumui ir 
inovacijoms, paremti, turėtų būti iš anksto 
apsvarstytas ir atliktas visapusiškas 
poveikio vertinimas, siekiant išvengti 

6. mano, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
teisės aktais turėtų būti sustiprintos
dabartinės nuostatos, kuriomis 
reikalaujama vertinant konkurso paraiškas 
atsižvelgti į energijos vartojimo
efektyvumą kaip į privalomą sąlygą, 
nepažeidžiant laisvos konkurencijos 
taisyklių; reikalauja, kad toks požiūris 
skatintų inovacijas ir rinkos pasiūlos 
įvairovę;
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nereikalingo šios srities reglamentavimo.

Or. en

Pakeitimas 45
Fiona Hall

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tiki, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
įstatymai turėtų stiprinti dabartines 
nuostatas, kuriomis reikalaujama vertinant 
konkurso paraiškas taikyti efektyvaus 
energijos vartojimo kriterijus, 
nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos 
taisyklių; toks požiūris gali skatinti 
inovacijas ir rinkos pasiūlos įvairovę; 
pabrėžia, kad viešųjų pirkimų naudojimas 
kaip politinės priemonės kitoms ES 
politikos sritims, kaip antai klimato kaitai, 
energijos vartojimo efektyvumui ir 
inovacijoms, paremti, turėtų būti iš anksto 
apsvarstytas ir atliktas visapusiškas 
poveikio vertinimas, siekiant išvengti 
nereikalingo šios srities reglamentavimo.

6. mano, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
teisės aktais turėtų turėtų būti sustiprintos
dabartinės nuostatos, kuriomis 
reikalaujama vertinant konkurso paraiškas 
taikyti efektyvaus ir tvaraus energijos 
vartojimo kriterijus, nepažeidžiant laisvos
konkurencijos taisyklių; toks požiūris gali 
skatinti inovacijas ir rinkos pasiūlos 
įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 46
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tiki, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
įstatymai turėtų stiprinti dabartines 
nuostatas, kuriomis reikalaujama vertinant 
konkurso paraiškas taikyti efektyvaus 
energijos vartojimo kriterijus, 

6. mano, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
teisės aktais turėtų būti sustiprintos
dabartinės nuostatos, kuriomis 
reikalaujama vertinant konkurso paraiškas 
taikyti efektyvaus energijos vartojimo 
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nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos 
taisyklių; toks požiūris gali skatinti 
inovacijas ir rinkos pasiūlos įvairovę; 
pabrėžia, kad viešųjų pirkimų naudojimas 
kaip politinės priemonės kitoms ES 
politikos sritims, kaip antai klimato kaitai, 
energijos vartojimo efektyvumui ir 
inovacijoms, paremti, turėtų būti iš anksto 
apsvarstytas ir atliktas visapusiškas 
poveikio vertinimas, siekiant išvengti 
nereikalingo šios srities reglamentavimo.

kriterijus; toks požiūris gali skatinti 
inovacijas ir rinkos pasiūlos įvairovę;

Or. da

Pakeitimas 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tiki, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
įstatymai turėtų stiprinti dabartines 
nuostatas, kuriomis reikalaujama vertinant 
konkurso paraiškas taikyti efektyvaus 
energijos vartojimo kriterijus, 
nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos 
taisyklių; toks požiūris gali skatinti 
inovacijas ir rinkos pasiūlos įvairovę; 
pabrėžia, kad viešųjų pirkimų naudojimas 
kaip politinės priemonės kitoms ES 
politikos sritims, kaip antai klimato kaitai, 
energijos vartojimo efektyvumui ir 
inovacijoms, paremti, turėtų būti iš anksto 
apsvarstytas ir atliktas visapusiškas 
poveikio vertinimas, siekiant išvengti 
nereikalingo šios srities reglamentavimo.

6. mano, kad ateityje ES viešųjų pirkimų 
teisės aktais turėtų būti sustiprintos
dabartinės nuostatos, kuriomis 
reikalaujama vertinant konkurso paraiškas 
taikyti efektyvaus energijos vartojimo 
kriterijus, nepažeidžiant laisvos
konkurencijos taisyklių; toks požiūris gali 
skatinti inovacijas ir rinkos pasiūlos 
įvairovę; 

Or. en

Pakeitimas 48
Reinhard Bütikofer
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina e. viešųjų pirkimų
naudojimą, kuris atliks teigiamą vaidmenį
mažinant išlaidas ir didinant galimybes 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose,
todėl ragina visuose teisės aktų 
pasiūlymuose išplėsti ir supaprastinti
e. viešųjų pirkimų naudojimą, kad jis būtų 
įtrauktas į planuojamą pagrindinių 
viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymą, 
pabrėžia atvirų standartų ir technologijų
neutralumo svarbą siekiant užtikrinti 
skirtingų sistemų sąveiką ir išvengti
pardavėjų monopolizmo; ragina Komisiją 
užtikrinti realią valstybėse narėse jau 
veikiančių skirtingų e. viešųjų pirkimų
sistemų sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 49
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad privalomuose ES teisės 
aktuose dėl įmonių grandininės 
atsakomybės galėtų būti užtikrinta 
geresnė verslo aplinka Europos 
bendrovėms ir kartu su plačių užmojų 
viešųjų pirkimų politika skatinamas ES 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas;

Or. da
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Pakeitimas 50
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skirti 
daugiau politinio dėmesio konkrečiam 
klausimui, susijusiam su vienodo požiūrio 
ir sąžiningos konkurencijos apsauga ES ir
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkose,
visų pirma atsižvelgiant į dabartines
problemas, susijusias su patekimu į
viešojo sektoriaus rinkas trečiosiose 
šalyse, lėta pažanga derybose dėl PPO 
vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo 
(VPS) persvarstymo ir akivaizdžiu 
daugelio trečiųjų šalių nenoru prisijungti 
prie VPS;

Or. en


