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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sprawnie 
funkcjonujący rynek zamówień ma 
zasadnicze znaczenie dla budowania 
jednolitego rynku, pobudzania innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
integracji społecznej w całej UE, a także 
dla uzyskania optymalnej wartości przez 
władze publiczne, obywateli, 
przedsiębiorców i podatników,

Or. en

Poprawka 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła metodyczny przegląd
zamówień publicznych, który zapewni 
większą sprawność, elastyczność, 
przejrzystość i pewność prawa w sektorze, 
a także pozwoli uniknąć wprowadzania 
częstych reform w przyszłości, jako że są 
one główną przyczyną obciążenia 
administracyjnego wszystkich uczestników 
i ponoszonych przez nich wysokich 
kosztów, co w znaczny sposób i 
nieproporcjonalnie ogranicza dostęp MŚP 
do zamówień publicznych; zwraca się do 
Komisji o uwzględnienie podczas 
przeglądu dodatkowych inicjatyw 
nieustawodawczych, takich jak platforma 
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wymiany najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 3
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych, a ponadto wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia 
europejskiego kodeksu najlepszych 
praktyk ułatwiających dostęp MŚP do 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
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ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, zmniejszy liczbę błędów przy 
transpozycji przepisów UE do prawa 
krajowego oraz ryzyko stosowania 
nieuczciwych praktyk handlowych, a także 
pozwoli uniknąć wprowadzania częstych 
reform w przyszłości, jako że są one 
główną przyczyną obciążenia 
administracyjnego wszystkich uczestników 
i ponoszonych przez nich wysokich 
kosztów, co w znaczny sposób i 
nieproporcjonalnie ogranicza dostęp MŚP 
do zamówień publicznych;

Or. lt

Poprawka 5
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, zmniejszy liczbę błędów przy 
transpozycji przepisów UE do prawa 
krajowego oraz ryzyko stosowania 
nieuczciwych praktyk handlowych, a także 
pozwoli uniknąć wprowadzania częstych 
reform w przyszłości, jako że są one 
główną przyczyną obciążenia 
administracyjnego wszystkich uczestników 
i ponoszonych przez nich wysokich 
kosztów, co w znaczny sposób i 
nieproporcjonalnie ogranicza dostęp MŚP 
do zamówień publicznych;

Or. lt
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Poprawka 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową i dogłębną 
reformę obowiązujących dyrektyw 
dotyczących zamówień publicznych, która 
uprościłaby procedury oraz zwiększyła
elastyczność, przejrzystość i pewność dla 
obu stron umów w ramach zamówień 
publicznych, a także pozwoliłaby uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 7
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 

1. wzywa Komisję Europejską, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, zapewniającą elastyczność, 
przejrzystość i pewność prawa, a także 
pozwalającą uniknąć wprowadzania 
częstych reform w przyszłości, jako że są 
one główną przyczyną obciążenia 
administracyjnego wszystkich uczestników 
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wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

i ponoszonych przez nich wysokich 
kosztów, co w znaczny sposób i 
nieproporcjonalnie ogranicza dostęp MŚP 
do zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 8
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową i szeroko 
zakrojoną inicjatywę ustawodawczą w 
sprawie zamówień publicznych, która 
zapewni większą elastyczność, 
przejrzystość i pewność w sektorze, a także 
pozwoli uniknąć wprowadzania częstych 
reform w przyszłości, jako że są one 
główną przyczyną obciążenia 
administracyjnego wszystkich uczestników 
i ponoszonych przez nich wysokich 
kosztów, co w znaczny sposób i 
nieproporcjonalnie ogranicza dostęp MŚP 
do zamówień publicznych;

Or. lt

Poprawka 9
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 

1. apeluje do Komisji Europejskiej, by 
przedstawiła szczegółową inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zamówień 
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publicznych, która zapewni większą 
elastyczność, przejrzystość i pewność w 
sektorze, a także pozwoli uniknąć 
wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

publicznych, która zapewni większą 
innowacyjność, elastyczność, przejrzystość 
i pewność w sektorze, a także pozwoli 
uniknąć wprowadzania częstych reform w 
przyszłości, jako że są one główną 
przyczyną obciążenia administracyjnego 
wszystkich uczestników i ponoszonych 
przez nich wysokich kosztów, co w 
znaczny sposób i nieproporcjonalnie 
ogranicza dostęp MŚP do zamówień 
publicznych;

Or. da

Poprawka 10
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że celem tej reformy 
powinien być powrót do oryginalnego 
założenia zamówień publicznych, tj. 
zapewnienia konkurencji na rynku i 
najlepszej relacji jakości do ceny; uważa, 
że obecny system może utrudnić 
rzeczywistą konkurencję na rynku z 
powodu nieprzewidzianych przeszkód 
powstałych przez nadmierną ilość 
przepisów i procedur administracyjnych, 
co może zniechęcać zwłaszcza MŚP do 
udziału w zamówieniach publicznych;

Or. en

Poprawka 11
Tiziano Motti

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, jak bardzo na jednolitym 
konkurencyjnym rynku konieczne jest 
wykluczenie możliwości uznania za 
instytucje prawa publicznego 
przedsiębiorstw notowanych na giełdzie 
i/lub przedsiębiorstw przez nie 
kontrolowanych lub z nimi powiązanych z 
powodu braku wymogu dotyczącego 
nieprzemysłowego lub handlowego 
charakteru obowiązków, jakie instytucja 
prawa publicznego ma spełniać;

Or. it

Poprawka 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że pogłębiony dialog pomiędzy 
nabywcami publicznymi a potencjalnymi 
oferentami, bez kompromisów w sprawie 
przejrzystości, niedyskryminacji i 
konkurencji, umożliwi osiągnięcie 
lepszych rezultatów, a ponadto wzywa 
Komisję do zbadania możliwości 
włączenia tej kwestii do procedury 
udzielania zamówień;

Or. en

Poprawka 13
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że polityka w dziedzinie 
zamówień publicznych powinna 
zapewniać przede wszystkim gospodarne
wykorzystanie funduszy przez państwa 
członkowskie oraz osiąganie optymalnych 
rezultatów w zakresie zamówień 
publicznych dzięki stosowaniu jasnych, 
przejrzystych i elastycznych kryteriów;

Or. lt

Poprawka 14
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że większość umów 
publicznych jest udzielana 
przedsiębiorstwom z tych samych państw 
członkowskich, i apeluje o stworzenie 
prawdziwie unijnego rynku zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 15
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa pilnie Komisję do 
priorytetowego potraktowania kwestii 
zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i 
uproszczenia poszczególnych procedur 
zamówień publicznych zarówno przez 
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ograniczenie ogólnej liczby procedur, jak i 
usprawnienie ich przebiegu; uważa, że 
otwarte konkursy powinny pozostać 
podstawą zamówień publicznych, należy je 
jednak uprościć, w szczególności przez 
zezwolenie na stosowanie w większym 
stopniu kryteriów udzielania zamówień 
bazujących na funkcjonalności zamiast 
zbyt szczegółowych specyfikacji 
technicznych, co umożliwi potencjalnym 
dostawcom określanie konkretnych 
metod, materiałów, technologii itd., które 
zostaną wykorzystane; ponadto uważa, że 
można zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, umożliwiając w 
większym zakresie równoczesne oceny 
kryteriów wyboru i udzielania zamówień 
oraz pozwalając na elastyczność w 
przypadkach braku zgodności z 
wymogami formalnymi, tj. zezwalając 
oferentom na późniejsze dostarczenie 
brakujących formularzy; zauważa, że 
zwłaszcza MŚP doznają uszczerbku na 
skutek braku elastyczności i są 
dyskwalifikowane z powodu pomniejszych 
i niezamierzonych błędów 
proceduralnych;

Or. en

Poprawka 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje, by zamówienia publiczne 
opierały się na zasadzie „najpierw myśl na 
małą skalę”, dzięki czemu procedury 
udzielania zamówień staną się 
dostępniejsze dla MŚP; domaga się, by 
przy przeglądzie uwzględnić europejski 
kodeks najlepszych praktyk ułatwiających 
dostęp MŚP do zamówień publicznych;
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Or. en

Poprawka 17
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia skutecznych 
środków w celu poprawy dostępu MŚP do 
przetargów na zamówienia publiczne oraz 
zwraca uwagę na fakt, że kluczem do 
osiągnięcia tego celu jest uproszczenie 
procedur;

Or. en

Poprawka 18
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. domaga się, by Komisja i państwa 
członkowskie podjęły niezbędne środki, 
między innymi za pośrednictwem 
odpowiednich postanowień w przyszłej 
dyrektywie dotyczącej przetargów 
publicznych, tak by co najmniej 50% 
przetargów publicznych zarówno 
instytucji europejskich, jak i państw 
członkowskich było realizowanych przy 
pomocy środków elektronicznych, zgodnie 
ze zobowiązaniami podjętymi przez rządy 
państw członkowskich w Manchesterze w 
2005 r. w ramach konferencji ministrów 
poświęconej administracji elektronicznej;

Or. ro
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Poprawka 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. ponadto wzywa pilnie Komisję do 
przeprowadzenia badania w 27 państwach 
członkowskich, aby ocenić wskaźnik ofert 
transgranicznych oraz zasadność 
obecnych progów i by ewentualnie 
podnieść je w celu zwiększenia 
atrakcyjności przetargów 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. uznaje, że obecne rozróżnienie na 
usługi kategorii „A” i „B” jest 
nieaktualne, ponieważ niektóre z usług 
typu „B” stanowią przedmiot 
zainteresowania transgranicznego, np. 
transport wodny i kolejowy, usługi 
związane z rekrutacją i ochroną; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
przegląd załączników w ramach reformy 
zasad dotyczących zamówień publicznych;
uważa jednak, że podstawowe usługi 
społeczne powinny nadal należeć do 
kategorii „B” i być wyłączone z zakresu 
obowiązywania przepisów UE dotyczących 
zamówień publicznych;

Or. en
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Poprawka 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża przekonanie, że zamówienia 
publiczne mogą być wykorzystywane w 
celu stymulowania innowacji i zwiększania 
efektywności energetycznej, popiera zatem 
działania mające zapewniać uwzględnianie 
tych dziedzin przez władze publiczne w 
kryteriach udzielania zamówień, podkreśla 
również znaczenie dialogu i wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy sektorem 
publicznym a sektorem badań naukowych 
i rozwoju;

2. wyraża przekonanie, że zamówienia 
publiczne mogą być wykorzystywane w 
celu stymulowania innowacji, zwiększania 
efektywności energetycznej oraz w innych 
kluczowych dziedzinach politycznych 
określonych w strategii „Europa 2020”, 
popiera zatem działania mające zapewniać 
uwzględnianie tych dziedzin przez władze 
publiczne w kryteriach udzielania 
zamówień; podkreśla jednak, że należy 
zwrócić uwagę na dodatkowe koszty 
administracyjne, które mogą w związku z 
tym spaść na przedsiębiorstwa i organy 
publiczne, i że należy najpierw 
przeprowadzić odpowiednie oceny wpływu 
oraz testy indywidualnych MŚP w celu 
uniknięcia nadmiernej biurokracji;

Or. en

Poprawka 22
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża przekonanie, że zamówienia 
publiczne mogą być wykorzystywane w 
celu stymulowania innowacji i 
zwiększania efektywności energetycznej,
popiera zatem działania mające zapewniać 
uwzględnianie tych dziedzin przez władze 
publiczne w kryteriach udzielania 
zamówień, podkreśla również znaczenie 

2. podkreśla, że zamówienia publiczne 
muszą odgrywać kluczową rolę w 
stymulowaniu innowacji, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej;
popiera zatem działania mające zapewniać 
uwzględnianie tych dziedzin przez władze 
publiczne w kryteriach udzielania 
zamówień, podkreśla również znaczenie 
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dialogu i wzajemnego zrozumienia 
pomiędzy sektorem publicznym a sektorem 
badań naukowych i rozwoju;

dialogu i wzajemnego zrozumienia 
pomiędzy sektorem publicznym a sektorem 
badań naukowych i rozwoju;

Or. en

Poprawka 23
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża przekonanie, że zamówienia 
publiczne mogą być wykorzystywane w 
celu stymulowania innowacji i zwiększania 
efektywności energetycznej, popiera zatem 
działania mające zapewniać uwzględnianie 
tych dziedzin przez władze publiczne w 
kryteriach udzielania zamówień, podkreśla 
również znaczenie dialogu i wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy sektorem 
publicznym a sektorem badań naukowych i 
rozwoju;

2. wyraża przekonanie, że zamówienia 
publiczne mogą być wykorzystywane w 
celu stymulowania innowacji i zwiększania 
efektywności energetycznej oraz mogą 
pobudzać rynek zrównoważonych 
produktów i usług; popiera zatem 
działania mające zapewniać uwzględnianie 
tych dziedzin przez władze publiczne w 
kryteriach udzielania zamówień, podkreśla 
również znaczenie dialogu i wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy sektorem 
publicznym a sektorem badań naukowych i 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 24
Tiziano Motti

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

uważa, że przyszłe przepisy Unii 
Europejskiej w dziedzinie zamówień 
publicznych muszą uwzględniać 
podstawową rolę odgrywaną przez 
przedsiębiorstwa dostarczające usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
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gospodarczym, zgodnie z duchem art. 14 
TFUE oraz Protokołu nr 26 załączonego 
do Traktatu z Lizbony, i zauważa, że 
wprowadzenie wymogów powodujących 
nadmierne koszty stwarza ryzyko 
naruszenia swobody organizacyjnej tych 
usług przez instytucje zamawiające;

Or. it

Poprawka 25
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że aby poprawić otoczenie 
handlowe, a zwłaszcza zwiększyć udział 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
przetargach publicznych, konieczne jest 
zapewnienie równych zasad konkurencji 
w całej UE;

Or. lt

Poprawka 26
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że obowiązkowe założenia 
dotyczące innowacji lub nadmiernie 
szczegółowe specyfikacje techniczne pod 
względem efektywności energetycznej 
przedmiotu zamówienia publicznego 
wiążą się z ryzykiem ograniczenia 
konkurencji oraz zawężenia wyboru 
instytucji zamawiających;

skreślony
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Or. en

Poprawka 27
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że obowiązkowe założenia 
dotyczące innowacji lub nadmiernie 
szczegółowe specyfikacje techniczne pod 
względem efektywności energetycznej 
przedmiotu zamówienia publicznego 
wiążą się z ryzykiem ograniczenia 
konkurencji oraz zawężenia wyboru 
instytucji zamawiających;

skreślony

Or. da

Poprawka 28
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że obowiązkowe założenia 
dotyczące innowacji lub nadmiernie 
szczegółowe specyfikacje techniczne pod 
względem efektywności energetycznej 
przedmiotu zamówienia publicznego 
wiążą się z ryzykiem ograniczenia 
konkurencji oraz zawężenia wyboru 
instytucji zamawiających;

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Jens Rohde
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że obowiązkowe założenia
dotyczące innowacji lub nadmiernie 
szczegółowe specyfikacje techniczne pod 
względem efektywności energetycznej 
przedmiotu zamówienia publicznego wiążą 
się z ryzykiem ograniczenia konkurencji 
oraz zawężenia wyboru instytucji 
zamawiających;

3. przestrzega jednak Komisję przed 
wprowadzaniem jakichkolwiek nowych 
kryteriów w sposób prowadzący do 
powstania nowych obciążeń 
administracyjnych, obowiązkowych 
założeń lub nadmiernie szczegółowych 
specyfikacji technicznych; uważa, że 
przejście na koszty cyklu życia jest 
najbardziej obiecujące, jeśli chodzi o 
zapewnienie najlepszej relacji jakości do 
ceny oraz realizacji celów polityki 
publicznej, w szczególności pod względem 
efektywności energetycznej przedmiotu 
zamówienia publicznego;

Or. en

Poprawka 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że obowiązkowe założenia 
dotyczące innowacji lub nadmiernie 
szczegółowe specyfikacje techniczne pod 
względem efektywności energetycznej 
przedmiotu zamówienia publicznego wiążą 
się z ryzykiem ograniczenia konkurencji 
oraz zawężenia wyboru instytucji 
zamawiających;

3. odnotowuje, że obowiązkowe założenia 
dotyczące innowacji lub nadmiernie 
szczegółowe specyfikacje techniczne, na 
przykład pod względem efektywności 
energetycznej przedmiotu zamówienia 
publicznego, wiążą się z ryzykiem 
ograniczenia konkurencji oraz zawężenia 
wyboru instytucji zamawiających;

Or. en

Poprawka 31
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że każda najlepsza dostępna 
technologia oraz wymogi w zakresie 
efektywności energetycznej muszą być 
poddawane analizie kosztów i korzyści w 
oparciu o spadek wartości;

Or. en

Poprawka 32
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

4. wyraża aprobatę dla konkluzji Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego br., w których 
wezwano państwa członkowskie do 
włączenia standardów efektywności 
energetycznej do zamówień publicznych 
począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.;
podkreśla, że początkowe koszty 
energooszczędnych i zrównoważonych 
produktów lub usług są kompensowane 
niższymi kosztami eksploatacji, 
utrzymania lub usunięcia; podkreśla, że 
wprowadzenie do przetargów publicznych 
podejścia opartego na kosztach cyklu 
życia umożliwi organom publicznym 
zrobienie znacznych oszczędności; jest 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa; wzywa Komisję do 
przeanalizowania, czy zasadne jest 
wprowadzenie obowiązkowych dla państw 
członkowskich celów w dziedzinie 
ekologicznych zamówień publicznych;
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Or. en

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa; w tym celu zaleca 
Komisji stosowanie tego samego modelu, 
który był wykorzystywany w ramach 
dyrektywy 2009/33/WE w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów transportu 
drogowego, i który umożliwia władzom 
publicznym stosowanie jako kryterium 
oceny w ramach procedur przetargów 
publicznych kryterium całkowitego kosztu 
eksploatacji pojazdu w przewidzianym 
okresie jego użytkowania, a nie jedynie 
początkową cenę nabycia;

Or. ro

Poprawka 34
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z obecnymi 
zasadami przetargów publicznych 
dotyczącymi stosowania kryterium 
najniższej ceny w procesie udzielania 
zamówień, jest jednak zdania, że należy
wprowadzić uproszczone zasady 
pozwalające instytucjom zamawiającym na 
ocenę kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa; zaleca zastąpienie 
zasady najniższej ceny, która może 
hamować innowacyjne rozwiązania, 
zasadą najbardziej opłacalnej oferty i w 
związku z tym zaleca uwzględnienie 
aspektów jakościowych i kosztu całego 
cyklu życia usług, towarów lub prac;

Or. en

Poprawka 35
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą wydawać się na pierwszy rzut oka 
sprzeczne z zasadami przetargów 
publicznych dotyczącymi stosowania 
kryterium najniższej ceny w procesie 
udzielania zamówień; w związku z tym 
wzywa pilnie Komisję do zapewnienia 
wymiany najlepszych praktyk oraz do 
wprowadzenia uproszczonych zasad 
pozwalających instytucjom zamawiającym 
na ocenę kosztów w stosunku do 
potencjału oszczędności energii, jaki 
oferuje dany produkt lub usługa, tj. 
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stosując koszty cyklu życia przy ocenie 
każdej oferty;

Or. en

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, wzywa 
jednak Komisję do opracowania zasad,
dzięki którym instytucje zamawiające 
mogłyby stosować kryteria najbardziej 
opłacalnej oferty, tj. oceniać koszty w 
stosunku do potencjału oszczędności 
energii, jaki oferuje dany produkt lub 
usługa;

Or. lt

Poprawka 37
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, wzywa 
jednak Komisję do opracowania zasad,
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uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

dzięki którym instytucje zamawiające 
mogłyby stosować kryteria najbardziej 
opłacalnej oferty, tj. oceniać koszty w 
stosunku do potencjału oszczędności 
energii, jaki oferuje dany produkt lub 
usługa;

Or. lt

Poprawka 38
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najniższej ceny w 
procesie udzielania zamówień, jest jednak 
zdania, że możliwe byłoby wprowadzenie 
uproszczonych zasad pozwalających 
instytucjom zamawiającym na ocenę 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

4. uznaje, że początkowe koszty 
energooszczędnych produktów lub usług 
mogą stać w sprzeczności z zasadami 
przetargów publicznych dotyczącymi 
stosowania kryterium najbardziej 
ekonomicznej ceny w procesie udzielania 
zamówień, jest jednak zdania, że możliwe 
byłoby wprowadzenie uproszczonych 
zasad pozwalających instytucjom 
zamawiającym na ocenę całkowitych 
kosztów w stosunku do potencjału 
oszczędności energii, jaki oferuje dany 
produkt lub usługa;

Or. de

Poprawka 39
Tiziano Motti

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przyznaje, że przepisy dotyczące 
zamówień publicznych w usługach 
użyteczności publicznej nie są już 
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konieczne w sektorach całkowicie 
zliberalizowanych, takich jak np. poczta, 
gdzie presja konkurencji wynikającej z 
usunięcia jakichkolwiek praw specjalnych 
czy wyłączności gwarantuje konieczną do 
prowadzenia takiej działalności 
przejrzystość i brak dyskryminacji w 
przetargach; zauważa, że w sektorach 
całkowicie otwartych na konkurencję 
stosowanie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w oparciu o status 
prawny (publiczny lub prywatny) 
zarządzającego może powodować 
nieuzasadnioną rozbieżność w 
traktowaniu przedsiębiorstw publicznych i 
prywatnych;

Or. it

Poprawka 40
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że efektywność energetyczna 
powinna być obowiązkowym kryterium w 
procedurze udzielania zamówień; wzywa 
Komisję, by zaproponowała jasne kryteria 
efektywności energetycznej, które byłyby 
stosowane w specyfikacjach technicznych 
w procedurze udzielania zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
podjętą przez niektóre państwa 
członkowskie polegającą na
zaadaptowaniu amerykańskiego modelu 
badań na rzecz innowacji w małych 
przedsiębiorstwach do warunków UE 
poprzez wspieranie innowacji za pomocą 
zamówień przedkomercyjnych, w których 
poszukuje się rozwiązań dla konkretnych 
wyzwań wyróżnionych przez służby 
publiczne;

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
podjętą przez niektóre państwa 
członkowskie polegającą na wspieraniu 
innowacji za pomocą zamówień 
przedkomercyjnych, w których poszukuje 
się rozwiązań dla konkretnych wyzwań 
wyróżnionych przez służby publiczne;
zauważa, że nadmierne wymagania i 
zapisy techniczne w procedurze udzielania 
zamówień publicznych mogą prowadzić 
do przesadnej biurokracji i tym samym 
hamować innowacje; uważa, że zamiast 
tego zamówienia publiczne powinny 
koncentrować się na swojej funkcji i 
rezultatach końcowych;

Or. en

Poprawka 42
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że europejski rynek 
zamówień publicznych jest bardziej 
otwarty niż rynki międzynarodowych 
partnerów UE, przez co przedsiębiorstwa 
unijne nie są w stanie konkurować na 
równych zasadach z przedsiębiorstwami 
zagranicznymi i mają trudności z 
uzyskaniem dostępu do rynków krajów 
trzecich; wzywa Komisję do 
przeanalizowania polityki w dziedzinie 
zamówień publicznych prowadzonej 
wobec krajów trzecich w celu zapewnienia 
bardziej zrównoważonego i wzajemnego 
dostępu do unijnych i zagranicznych 
zamówień publicznych;

Or. lt
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Poprawka 43
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie stosują już skuteczne 
procedury zamówień publicznych, 
zapewniające przejrzystość i gospodarne 
wykorzystanie pieniędzy podatników;
wzywa Komisję do przeanalizowania 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie w 
państwach członkowskich i do 
opracowania jak najskuteczniejszych 
zasad udzielania zamówień publicznych 
na szczeblu UE;

Or. lt

Poprawka 44
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego, bez 
naruszania zasad wolnej konkurencji;
podejście takie może stymulować 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku; podkreśla, że wykorzystywanie 
polityki zamówień publicznych do 
wspierania polityki UE w innych 
kluczowych dziedzinach, takich jak 

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają obowiązkowego 
stosowania efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego, bez 
naruszania zasad wolnej konkurencji;
nalega, by podejście takie stymulowało 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku;
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zmiana klimatu, efektywność 
energetyczna lub innowacje, powinny 
poprzedzać właściwe oceny wpływu, dzięki 
którym możliwe byłoby uniknięcie 
nadmiernej regulacji sektora.

Or. en

Poprawka 45
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego, bez 
naruszania zasad wolnej konkurencji;
podejście takie może stymulować 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku; podkreśla, że wykorzystywanie 
polityki zamówień publicznych do 
wspierania polityki UE w innych 
kluczowych dziedzinach, takich jak 
zmiana klimatu, efektywność 
energetyczna lub innowacje, powinny 
poprzedzać właściwe oceny wpływu, dzięki 
którym możliwe byłoby uniknięcie 
nadmiernej regulacji sektora.

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej i 
zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji o udzieleniu 
zamówienia publicznego, bez naruszania 
zasad wolnej konkurencji; podejście takie 
może stymulować innowacje oraz 
zróżnicowanie oferty na rynku;

Or. en

Poprawka 46
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego, bez 
naruszania zasad wolnej konkurencji;
podejście takie może stymulować 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku; podkreśla, że wykorzystywanie 
polityki zamówień publicznych do 
wspierania polityki UE w innych 
kluczowych dziedzinach, takich jak 
zmiana klimatu, efektywność 
energetyczna lub innowacje, powinny 
poprzedzać właściwe oceny wpływu, dzięki 
którym możliwe byłoby uniknięcie 
nadmiernej regulacji sektora.

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego;
podejście takie może stymulować 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku;

Or. da

Poprawka 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego, bez 
naruszania zasad wolnej konkurencji;
podejście takie może stymulować 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku; podkreśla, że wykorzystywanie 
polityki zamówień publicznych do 
wspierania polityki UE w innych 

6. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo UE dotyczące zamówień 
publicznych powinno wzmacniać istniejące 
przepisy, które wymagają stosowania 
kryteriów efektywności energetycznej w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu zamówienia publicznego, bez 
naruszania zasad wolnej konkurencji; 
podejście takie może stymulować 
innowacje oraz zróżnicowanie oferty na 
rynku;
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kluczowych dziedzinach, takich jak 
zmiana klimatu, efektywność 
energetyczna lub innowacje, powinny 
poprzedzać właściwe oceny wpływu, dzięki 
którym możliwe byłoby uniknięcie 
nadmiernej regulacji sektora.

Or. en

Poprawka 48
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje stosowanie 
elektronicznych procedur zamówień 
publicznych, które wpłynie pozytywnie na 
zmniejszenie kosztów i zwiększenie 
dostępności tych procedur; w związku z 
tym domaga się, by do planowanego 
przeglądu głównych dyrektyw dotyczących 
zamówień publicznych włączyć wszelkie 
wnioski ustawodawcze dotyczące 
rozszerzenia i uproszczenia stosowania 
elektronicznych zamówień publicznych; 
podkreśla również znaczenie otwartych 
standardów i neutralności 
technologicznej, aby zapewnić 
interoperacyjność różnych systemów i 
unikać blokowania dostawcy; wzywa 
Komisję do zapewnienia prawdziwej 
interoperacyjności poszczególnych 
platform e-zamówień, istniejących już w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 49
Britta Thomsen
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że wiążące przepisy 
prawne UE dotyczące odpowiedzialności 
łańcuchowej przedsiębiorstw pozwolą 
zapewnić przedsiębiorstwom europejskim 
lepszy klimat przedsiębiorczości, a w 
połączeniu z ambitną polityką w zakresie 
składania zamówień publicznych będą 
przyczyniać się do rozwoju UE i tworzenia 
w niej nowych miejsc pracy;

Or. da

Poprawka 50
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca uwagę na fakt, że szczególna 
kwestia zagwarantowania równego 
traktowania i sprawiedliwej konkurencji 
na rynkach zamówień publicznych w UE i 
w krajach trzecich wymaga większej 
uwagi politycznej, zwłaszcza ze względu 
na obecne problemy związane z dostępem 
do rynków sektora publicznego w krajach 
trzecich, na powolne postępy w 
negocjacjach dotyczących zmiany 
Porozumienia WTO w sprawie zamówień 
publicznych (GPA) i na wyraźną niechęć 
wielu krajów trzecich do przystąpienia do 
GPA;

Or. en


