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Grozījums Nr. 1
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā labi funkcionējošs iepirkuma 
tirgus ir ļoti nozīmīgs, lai veicinātu 
vienoto tirgu, atbalstītu inovācijas, 
sekmētu augstu vides un klimata 
aizsardzības līmeni, kā arī sociālo 
iekļaušanu visā ES un piedāvātu 
optimālus risinājumus valsts iestādēm, 
pilsoņiem, uzņēmumiem un nodokļu 
maksātājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

1. aicina Eiropas Komisiju sistemātiski 
pārskatīt publisko iepirkumu, kas ieviesīs 
vairāk vienkāršības, elastības, 
pārredzamības un tiesiskās noteiktības šajā 
nozarē un tādējādi ļaus izvairīties no 
biežām reformām nākotnē, kas ir galvenais 
cēlonis lielām izmaksām un 
administratīvajam slogam, ar ko saskaras 
dalībnieki un kas ievērojami un nesamērīgi 
ierobežo MVU piekļuvi publiskā 
iepirkuma līgumiem; aicina Komisiju 
pārskatīšanā iekļaut tādas nenormatīvas 
iniciatīvas kā labākās prakses apmaiņas 
platforma starp dalībvalstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Fiona Hall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem; 
aicina jo īpaši dalībvalstis pilnībā īstenot 
Eiropas Paraugprakses kodeksu par MVU 
piekļuves vienkāršošanu publiskā 
iepirkuma līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē, 
samazinās kļūdas ES tiesību aktu 
transponēšanā valsts tiesību aktos un 
negodīgas tirdzniecības prakses risku un 
tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
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ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 5
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē, 
samazinās kļūdas ES tiesību aktu 
transponēšanā valsts tiesību aktos un 
negodīgas tirdzniecības prakses risku un 
tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt spēkā 
esošo publiskā iepirkuma direktīvu rūpīgu 
un visaptverošu reformu, kam jāvienkāršo 
procedūras un jāpalielina elastība, 
pārredzamība un noteiktība attiecībā uz 
abām iepirkuma procedūras pusēm un 
tādējādi jāļauj izvairīties no biežām 
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slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

1. mudina Eiropas Komisiju iesniegt 
pilnīgu likumdošanas iniciatīvu par 
publisko iepirkumu, nodrošinot elastību, 
pārredzamību un tiesisko noteiktību un 
tādējādi ļaujot izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt 
detalizētu un vispusīgu likumdošanas 
iniciatīvu par publisko iepirkumu, kas 
ieviesīs vairāk elastības, pārredzamības un 
noteiktības šajā nozarē un tādējādi ļaus 
izvairīties no biežām reformām nākotnē, 
kas ir galvenais cēlonis lielām izmaksām 
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slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

un administratīvajam slogam, ar ko 
saskaras dalībnieki un kas ievērojami un 
nesamērīgi ierobežo MVU piekļuvi 
publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 9
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk elastības, 
pārredzamības un noteiktības šajā nozarē 
un tādējādi ļaus izvairīties no biežām 
reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis 
lielām izmaksām un administratīvajam 
slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas 
ievērojami un nesamērīgi ierobežo MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu 
likumdošanas iniciatīvu par publisko 
iepirkumu, kas ieviesīs vairāk inovāciju,
elastības, pārredzamības un noteiktības šajā 
nozarē un tādējādi ļaus izvairīties no 
biežām reformām nākotnē, kas ir galvenais 
cēlonis lielām izmaksām un 
administratīvajam slogam, ar ko saskaras 
dalībnieki un kas ievērojami un nesamērīgi 
ierobežo MVU piekļuvi publiskā 
iepirkuma līgumiem;

Or. da

Grozījums Nr. 10
Jens Rohde

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka šīs reformas mērķim jābūt 
publiskā iepirkuma sākotnējā mērķa 
atgūšanai, t.i., nodrošināt konkurenci 
tirgū un finansiālo izdevīgumu; uzskata, 
ka pašreizējais režīms var traucēt 
faktiskajai konkurencei tirgū saistībā ar 
neparedzētajiem šķēršļiem, ko radījuši 
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pārmērīgie administratīvie noteikumi un 
procedūras, jo īpaši atturot MVU no 
dalības publiskajā iepirkumā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Tiziano Motti

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka uz konkurenci balstītā 
vienotajā tirgū ir jāizslēdz iespēja atzīt par 
publisko tiesību objektu uzņēmumus, kas 
ir iekļauti biržas sarakstā, un/vai 
uzņēmumus, ko kontrolē šādi uzņēmumi 
vai kas ir saistīti ar tiem, jo tie neatbilst 
prasībai par nerūpniecisku/nekomerciālu 
raksturu, kam jāatbilst publisko tiesību 
objektam;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka pastiprināts dialogs starp 
publiskā iepirkuma rīkotājiem un 
potenciālajiem piedāvātājiem, 
neapdraudot pārredzamību, 
nediskrimināciju un konkurenci, sniegs 
labākus rezultātus, un aicina Komisiju 
izpētīt iespējas noteikt to par iepirkuma 
procesa daļu;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka publiskā iepirkuma 
politikai vispirms jānodrošina efektīva 
līdzekļu izmantošana dalībvalstīs un 
jāpanāk optimāli rezultāti attiecībā uz 
publisko iepirkumu, piemērojot skaidrus, 
pārredzamus un elastīgus kritērijus;

Or. lt

Grozījums Nr. 14
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka lielākā daļa publiskā 
iepirkuma līgumu tiek piešķirti 
uzņēmumiem no tām pašām dalībvalstīm, 
un aicina izveidot patiesi ES mēroga 
publiskā iepirkuma tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jens Rohde

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b mudina Komisiju noteikt prioritāti 
publiskā iepirkuma dažādo procedūru 
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birokrātisko prasību mazināšanai un 
vienkāršošanai, gan samazinot procedūru 
kopējo skaitu, gan racionalizējot attiecīgo 
procedūru norisi; uzskata, ka atklātajiem 
konkursiem arī turpmāk jābūt publiskā 
iepirkuma pamatā, taču tie jāvienkāršo,
īpaši piešķirot lielāku vērtību uz darbību 
balstītiem piešķiršanas kritērijiem, nevis 
pārmērīgi detalizētām tehniskajām 
specifikācijām, tādējādi ļaujot 
potenciālajiem piegādātājiem definēt 
izmantojamās īpašās metodes, materiālus, 
tehnoloģijas u.c.; turklāt uzskata, ka 
administratīvo slogu varētu samazināt, 
piešķirot lielāku vērtību atlases un 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju vienlaicīgai novērtēšanai un 
pieļaujot elastību gadījumos, ja trūkst 
atbilstības noformēšanas prasībām, 
piemēram, ļaujot pieteikuma 
iesniedzējiem trūkstošās veidlapas iesniegt 
vēlāk; atzīmē, ka jo īpaši MVU cieš no 
elastības trūkuma, tiekot diskvalificēti par 
mazām un netīšām procedūras kļūdām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina publisko iepirkumu nostiprināt 
ar principu „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem”, padarot līgumu 
piešķiršanas procedūras pieejamākas 
MVU; aicina pārskatīšanā ņemt vērā 
Eiropas Paraugprakses kodeksu par MVU 
piekļuves vienkāršošanu publiskā 
iepirkuma līgumiem;

Or. en



AM\867871LV.doc 11/28 PE464.983v01-00

LV

Grozījums Nr. 17
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
efektīvus pasākumus, lai uzlabotu MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma 
piedāvājumiem, vērš uzmanību uz to, ka 
procedūru vienkāršošana ir galvenā šā 
mērķa sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, tostarp ieviest 
īpašus noteikumus gaidāmajā publiskā 
iepirkuma direktīvā, lai nodrošinātu, ka 
vismaz 50 % publiskā iepirkuma darbību 
gan no ES institūciju, gan no dalībvalstu 
puses tiek veiktas elektroniski saskaņā ar 
dalībvalstu valdību apņemšanos, kas 
veikta Mančestrā 2005. gadā ministru 
konferencē par e-pārvaldi;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.c turklāt aicina Komisiju veikt pētījumu 
27 dalībvalstīs, novērtējot pārrobežu 
piedāvājumu rādītājus, lai noteiktu 
pašreizējo sliekšņu piemērotību un, 
iespējams, palielinātu sliekšņus, lai 
padarītu pārrobežu piedāvājumus 
pievilcīgākus;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d atzīst, ka „A” un „B” pakalpojumu 
pašreizējais iedalījums ir novecojis, jo 
daži B pakalpojumi nepārprotami ir 
pārrobežu interesēs, piemēram, ūdens un 
dzelzceļa transports, pieņemšana darbā 
un drošības pakalpojumi; tāpēc aicina 
Komisiju pārskatīt savas publiskā 
iepirkuma noteikumu reformas 
pielikumus; tomēr uzskata, ka 
galvenajiem sociālajiem pakalpojumiem 
arī turpmāk jābūt „B” pakalpojumiem, 
kas atbrīvoti no ES publiskā iepirkuma 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka publisko iepirkumu var 
izmantot kā inovāciju un
energoefektivitātes virzītājspēku un 
atbalsta darbības, kas veiktas ar mērķi 
nodrošināt, ka šīs jomas ņem vērā valsts 
iestādes savos līgumu piešķiršanas 
kritērijos, un uzsver dialoga un 
savstarpējas saprašanās starp valsts un 
pētniecības un izstrādes sektoriem nozīmi;

2. uzskata, ka publisko iepirkumu var 
izmantot kā inovāciju, energoefektivitātes 
un citu galveno politikas jomu
virzītājspēku, kā noteikts stratēģijā 
„Eiropa 2020”, un atbalsta darbības, kas 
veiktas ar mērķi nodrošināt, ka šīs jomas 
ņem vērā valsts iestādes savos līgumu 
piešķiršanas kritērijos; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi pievērst uzmanību papildu 
administratīvajām izmaksām, ko tas var 
radīt uzņēmumiem un valsts iestādēm, un 
pirms tam jāveic pienācīgi ietekmes 
novērtējumi, kā arī atsevišķi MVU testi, 
lai izvairītos no pārmērīgas birokrātijas;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka publisko iepirkumu var 
izmantot kā inovāciju un
energoefektivitātes virzītājspēku un
atbalsta darbības, kas veiktas ar mērķi 
nodrošināt, ka šīs jomas ņem vērā valsts 
iestādes savos līgumu piešķiršanas 
kritērijos, un uzsver dialoga un 
savstarpējas saprašanās starp valsts un 
pētniecības un izstrādes sektoriem nozīmi;

2. uzsver publiskā iepirkuma būtisko 
nozīmi kā inovāciju virzītājspēkam, jo 
īpaši energoefektivitātes jomā; tāpēc
atbalsta darbības, kas veiktas ar mērķi 
nodrošināt, ka šīs jomas ņem vērā valsts 
iestādes savos līgumu piešķiršanas 
kritērijos, un uzsver dialoga un 
savstarpējas saprašanās starp valsts un 
pētniecības un izstrādes sektoriem nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Fiona Hall
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka publisko iepirkumu var 
izmantot kā inovāciju un 
energoefektivitātes virzītājspēku un 
atbalsta darbības, kas veiktas ar mērķi 
nodrošināt, ka šīs jomas ņem vērā valsts 
iestādes savos līgumu piešķiršanas 
kritērijos, un uzsver dialoga un 
savstarpējas saprašanās starp valsts un 
pētniecības un izstrādes sektoriem nozīmi;

2. uzskata, ka publisko iepirkumu var 
izmantot kā inovāciju un 
energoefektivitātes virzītājspēku un tas var 
veicināt ilgtspējīgu preču un pakalpojumu 
tirgu; atbalsta darbības, kas veiktas ar 
mērķi nodrošināt, ka šīs jomas ņem vērā 
valsts iestādes savos līgumu piešķiršanas 
kritērijos, un uzsver dialoga un 
savstarpējas saprašanās starp valsts un 
pētniecības un izstrādes sektoriem nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Tiziano Motti

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka turpmākajos ES tiesību aktos
par publiskajiem līgumiem vērā jāņem 
svarīgā nozīme, kāda ir uzņēmumiem, kas 
sniedz vispārējās ekonomiskās intereses 
pakalpojumus, atbilstoši LESD 14. panta 
būtībai un Lisabonas līguma 
26. protokolam, un uzskata, ka pārmērīgi 
stingru prasību ieviešana varētu 
apdraudēt līgumslēdzēju iestāžu brīvību 
organizēt šādus pakalpojumus;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē ― lai uzlabotu komerciālo vidi 
un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu 
līdzdalību publiskajā iepirkumā, 
konkurencei jānotiek, pamatojoties uz 
vienādiem nosacījumiem visā ES;

Or. lt

Grozījums Nr. 26
Anni Podimata

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu 
inovācijām vai pārmērīgi detalizētu 
tehnisko specifikāciju attiecībā uz 
publiskā iepirkuma līguma priekšmeta 
energoefektivitāti ieviešana rada draudus 
ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju 
iestāžu izvēli;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu 
inovācijām vai pārmērīgi detalizētu 
tehnisko specifikāciju attiecībā uz 
publiskā iepirkuma līguma priekšmeta 
energoefektivitāti ieviešana rada draudus 
ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju 
iestāžu izvēli;

svītrots
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Or. da

Grozījums Nr. 28
Fiona Hall

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu 
inovācijām vai pārmērīgi detalizētu 
tehnisko specifikāciju attiecībā uz 
publiskā iepirkuma līguma priekšmeta 
energoefektivitāti ieviešana rada draudus 
ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju 
iestāžu izvēli;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29
Jens Rohde

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu 
inovācijām vai pārmērīgi detalizētu 
tehnisko specifikāciju attiecībā uz publiskā 
iepirkuma līguma priekšmeta 
energoefektivitāti ieviešana rada draudus 
ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju 
iestāžu izvēli;

3. tomēr brīdina Komisiju neīstenot 
nekādus jaunus kritērijus tādā veidā, kas 
radītu jaunu administratīvo slogu, 
obligātus priekšrakstus vai pārmērīgi 
detalizētu tehnisko specifikāciju; uzskata, 
ka pāreja uz dzīves cikla izmaksām sniedz 
vislielākās iespējas nodrošināt gan 
finansiālo izdevīgumu, gan publiskās 
politikas mērķu sasniegšanu, īpaši 
attiecībā uz publiskā iepirkuma līguma 
priekšmeta energoefektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu 
inovācijām vai pārmērīgi detalizētu 
tehnisko specifikāciju attiecībā uz publiskā 
iepirkuma līguma priekšmeta 
energoefektivitāti ieviešana rada draudus 
ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju 
iestāžu izvēli;

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu 
inovācijām vai pārmērīgi detalizētu 
tehnisko specifikāciju, piemēram, attiecībā 
uz publiskā iepirkuma līguma priekšmeta 
energoefektivitāti ieviešana rada draudus 
ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju 
iestāžu izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka uz ikvienu „labāko 
pieejamo tehnoloģiju” un 
energoefektivitātes prasībām jāattiecina 
izmaksu un ieguvumu analīze, 
pamatojoties uz amortizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Fiona Hall

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 

4. apstiprina 4. februāra Eiropadomes 
secinājumus, ar ko dalībvalstis tiek 
aicinātas iekļaut energoefektivitātes 
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par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

standartus publiskajā iepirkumā no 
2012. gada 1. janvāra; uzsver, ka godīgas 
energoefektīvu un ilgtspējīgu preču vai 
pakalpojumu izmaksas tiek kompensētas 
ar zemākām darbības, uzturēšanas vai 
atkritumu apsaimniekošanas izmaksām; 
uzsver, ka dzīves cikla izmaksu pieejas 
ieviešana publiskajā iepirkumā ļaus valsts 
iestādēm gūt ievērojamus ietaupījumus;
uzskata, ka varētu ieviest vienkāršotus 
noteikumus, lai līgumslēdzējām iestādēm 
ļautu novērtēt izmaksas saistībā ar 
noteiktas preces vai pakalpojuma enerģijas 
taupīšanas potenciālu; aicina Komisiju 
analizēt, vai ir atbilstoši noteikt 
dalībvalstīm obligātus zaļā publiskā 
iepirkuma mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu; ņemot vērā to, iesaka, lai 
Komisija ievēro modeli, kas ieviests ar 
Direktīvu 2009/33/EK par „tīro” un 
energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu, kas dod 
iespēju valsts iestādēm kā novērtēšanas 
kritēriju publiskā iepirkuma procedūrās 
izmantot kopējās izmaksas, ko rada 
transportlīdzekļa izmantošana parastā 
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lietošanas periodā, nevis tikai sākotnējo 
pirkšanas cenu;

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā pašreizējiem publiskā iepirkuma 
noteikumiem par zemākās cenas kritērija 
izmantošanu līgumu piešķiršanas procesā, 
uzskata, ka jāievieš vienkāršoti noteikumi, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu; iesaka aizstāt „zemākās 
cenas” principu, kas var aizkavēt 
novatoriskus risinājumus, ar „ekonomiski 
visizdevīgākā piedāvājuma” principu, šajā 
saistībā iesaka ņemt vērā kvalitātes 
aspektus un pakalpojumu, preču vai 
darbu visa dzīves cikla izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jens Rohde

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 

4. atzīst, ka pirmajā mirklī var likties, ka
godīgas energoefektīvu preču vai 
pakalpojumu izmaksas ir pretrunā publiskā 
iepirkuma noteikumiem par zemākās cenas 
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līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

kritērija izmantošanu līgumu piešķiršanas 
procesā; tāpēc mudina Komisiju 
nodrošināt labākās prakses apmaiņu un 
ieviest vienkāršotus noteikumus, kas
līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu, t.i., novērtējot katru 
piedāvājumu, piemērot dzīves cikla 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu
novērtēt izmaksas saistībā ar noteiktas 
preces vai pakalpojuma enerģijas 
taupīšanas potenciālu;

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet aicina 
Komisiju paredzēt noteikumus, ar ko 
līgumslēdzējas iestādes varētu piemērot 
kritērijus par ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu, t.i., novērtēt izmaksas 
saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

Or. lt

Grozījums Nr. 37
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu
novērtēt izmaksas saistībā ar noteiktas 
preces vai pakalpojuma enerģijas 
taupīšanas potenciālu;

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet aicina 
Komisiju paredzēt noteikumus, ar ko 
līgumslēdzējas iestādes varētu piemērot 
kritērijus par ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu, t.i., novērtēt izmaksas 
saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

Or. lt

Grozījums Nr. 38
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par zemākās cenas kritērija izmantošanu 
līgumu piešķiršanas procesā, bet uzskata, 
ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, 
lai līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt 
izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas 
potenciālu;

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču 
vai pakalpojumu izmaksas var nonākt 
pretrunā publiskā iepirkuma noteikumiem 
par ekonomiski izdevīgākās cenas kritērija 
izmantošanu līgumu piešķiršanas procesā, 
bet uzskata, ka varētu ieviest vienkāršotus 
noteikumus, lai līgumslēdzējām iestādēm 
ļautu novērtēt kopējās izmaksas saistībā ar 
noteiktas preces vai pakalpojuma enerģijas 
taupīšanas potenciālu;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Tiziano Motti

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka noteikumi par publiskajiem 
līgumiem attiecībā uz sabiedriskajiem 
pakalpojumiem vairs nav vajadzīgi 
nozarēs, kas ir pilnībā liberalizētas, 
piemēram, pasta pakalpojumi, ja 
konkurences spiediens, kas izriet no visu 
īpašo vai ekskluzīvo tiesību izslēgšanas, 
nodrošina vajadzīgo pārredzamību un 
nediskrimināciju līgumos par šo 
aktivitāti; uzskata, ka nozarēs, kas ir 
pilnībā atvērtas konkurencei, noteikumu 
piemērošana par publiskajiem līgumiem, 
pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja 
juridisko statusu (valsts vai privāts), 
varētu radīt neattaisnotas atšķirības 
attieksmē starp valsts un privātiem 
uzņēmumiem; 

Or. it

Grozījums Nr. 40
Anni Podimata

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka energoefektivitātei 
publiskajā iepirkumā jābūt obligātam 
piešķiršanas kritērijam. Aicina Komisiju 
ierosināt skaidrus energoefektivitātes 
kritērijus kā kritērijus publiskā iepirkuma 
tehniskajās specifikācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu veikto 
iniciatīvu nolūkā pielāgot ASV Mazo 
uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR)
modeli ES kontekstam, atbalstot
inovācijas izmantojošus 
pirmskomercializācijas posma iepirkumus, 
kuros tiek piedāvāti līgumi, kas rod 
risinājumus specifiskām, valsts dienestu 
noteiktām problēmām;

5. atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu veikto 
iniciatīvu atbalstīt inovācijas izmantojošus 
pirmskomercializācijas posma iepirkumus, 
kuros tiek piedāvāti līgumi, kas rod 
risinājumus specifiskām, valsts dienestu 
noteiktām problēmām; atzīmē, ka 
pārmērīgas prasības un tehniskie 
priekšraksti publiskā iepirkuma procesā 
var radīt pārmērīgu administratīvo darbu, 
tādējādi traucējot inovācijām; uzskata, ka 
tā vietā publiskajam iepirkumam 
jākoncentrējas uz darbību un 
galarezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka Eiropas publiskā iepirkuma 
tirgus ir atvērtāks nekā tirgi ES 
starptautisko partneru valstīs, tāpēc ES 
uzņēmumi nespēj konkurēt, pamatojoties 
uz vienādiem nosacījumiem, ar ārvalstu 
uzņēmumiem un tiem ir grūti iekļūt trešo 
valstu tirgos; aicina Komisiju pārbaudīt 
publiskā iepirkuma politiku attiecībā uz 
trešām valstīm, lai nodrošinātu 
līdzsvarotāku un savstarpēju piekļuvi ES 
un ārvalstu publiskā iepirkuma līgumiem;

Or. lt
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Grozījums Nr. 43
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzīmē, ka dažas dalībvalstis jau 
piemēro efektīvas publiskā iepirkuma 
procedūras, nodrošinot pārredzamību un 
nodokļu maksātāju naudas efektīvu 
izmantošanu; aicina Komisiju analizēt 
labāko praksi dalībvalstīs un noteikt 
visefektīvākos principus publiskā 
iepirkuma līgumu noslēgšanai ES līmenī; 

Or. lt

Grozījums Nr. 44
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes kritērijs 
tiktu piemērots, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, 
netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; šāda pieeja var stimulēt
inovācijas un piedāvājuma dažādošanu 
tirgū; uzsver, ka pirms publiskā iepirkuma 
politikas izmantošanas nolūkā atbalstīt 
citas galvenās ES politikas jomas, kā 
klimata pārmaiņas, energoefektivitāte vai 
inovācijas, vajadzētu veikt attiecīgus 
ietekmes novērtējumus, lai izvairītos no 
šīs nozares pārmērīgas reglamentācijas.

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīta energoefektivitātes obligāta 
izmantošana, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, 
netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; uzstāj, ka šāda pieeja stimulēs
inovācijas un piedāvājuma dažādošanu 
tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Fiona Hall

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes kritērijs
tiktu piemērots, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, 
netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; šāda pieeja var stimulēt 
inovācijas un piedāvājuma dažādošanu 
tirgū; uzsver, ka pirms publiskā iepirkuma 
politikas izmantošanas nolūkā atbalstīt 
citas galvenās ES politikas jomas, kā 
klimata pārmaiņas, energoefektivitāte vai 
inovācijas, vajadzētu veikt attiecīgus 
ietekmes novērtējumus, lai izvairītos no 
šīs nozares pārmērīgas reglamentācijas.

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes un 
ilgtspējas kritēriji tiktu piemēroti, 
pieņemot lēmumu par publiskā iepirkuma 
līguma piešķiršanu, netraucējot 
noteikumiem par brīvu konkurenci; šāda 
pieeja var stimulēt inovācijas un 
piedāvājuma dažādošanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes kritērijs
tiktu piemērots, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, 
netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; šāda pieeja var stimulēt 
inovācijas un piedāvājuma dažādošanu 

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes kritēriji
tiktu piemēroti, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu; 
šāda pieeja var stimulēt inovācijas un 
piedāvājuma dažādošanu tirgū;
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tirgū; uzsver, ka pirms publiskā iepirkuma 
politikas izmantošanas nolūkā atbalstīt 
citas galvenās ES politikas jomas, kā 
klimata pārmaiņas, energoefektivitāte vai 
inovācijas, vajadzētu veikt attiecīgus 
ietekmes novērtējumus, lai izvairītos no 
šīs nozares pārmērīgas reglamentācijas.

Or. da

Grozījums Nr. 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes kritērijs
tiktu piemērots, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, 
netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; šāda pieeja var stimulēt 
inovācijas un piedāvājuma dažādošanu 
tirgū; uzsver, ka pirms publiskā iepirkuma 
politikas izmantošanas nolūkā atbalstīt 
citas galvenās ES politikas jomas, kā 
klimata pārmaiņas, energoefektivitāte vai 
inovācijas, vajadzētu veikt attiecīgus 
ietekmes novērtējumus, lai izvairītos no 
šīs nozares pārmērīgas reglamentācijas.

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā 
iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu 
nostiprināt esošos noteikumus, kuros 
pieprasīts, lai energoefektivitātes kritēriji
tiktu piemēroti, pieņemot lēmumu par 
publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, 
netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; šāda pieeja var stimulēt 
inovācijas un piedāvājuma dažādošanu 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē e-iepirkuma 
izmantošanu, kam būs pozitīva nozīme, 
samazinot izmaksas un palielinot
iepirkuma procedūru pieejamību, tāpēc 
aicina visus tiesību aktu priekšlikumus 
par e-iepirkuma izmantošanas 
paplašināšanu un vienkāršošanu iekļaut 
plānotajā galveno publiskā iepirkuma 
direktīvu pārskatīšanā, uzsver, cik 
nozīmīgi ir nodrošināt ar atvērtiem 
standartiem un tehnoloģiju neitralitāti 
dažādu sistēmu savienojamību un 
izvairīšanos no nespējas mainīt 
pakalpojumu sniedzēju; aicina Komisiju 
nodrošināt dalībvalstīs jau esošo dažādo 
e-iepirkuma procedūru reālo 
savienojamību;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka saistoši ES tiesību akti par 
uzņēmumu ķēdes atbildību varētu 
nodrošināt Eiropas uzņēmumiem labāku 
uzņēmējdarbības vidi un saistībā ar 
vērienīgo publiskā iepirkuma politiku 
radīt ES izaugsmi un nodarbinātību;

Or. da

Grozījums Nr. 50
Reinhard Bütikofer
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Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b vērš uzmanību uz to, ka lielāka 
politiskā uzmanība jāpievērš īpašajam 
jautājumam par vienlīdzīgas attieksmes 
nodrošināšanu un godīgu konkurenci 
publiskā iepirkuma tirgos ES un trešās 
valstīs, īpaši ievērojot pašreizējās 
problēmas saistībā ar piekļuvi valsts 
sektoram trešās valstīs, lēno sarunu 
progresu jautājumā par PTO Valsts 
iepirkuma nolīguma (VIN) pārskatīšanu 
un daudzu trešo valstu nepārprotamo 
nepatiku pievienoties VIN.

Or. en


