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Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât o piață a achizițiilor publice 
care funcționează bine este esențială 
pentru a consolida piața unică, a stimula 
inovarea, a promova un nivel ridicat de 
protecție a mediului și a climei, precum și 
incluziunea socială în întreaga UE, și 
pentru a obține valoare maximă pentru 
autoritățile publice, cetățeni, mediul de 
afaceri și contribuabili;

Or. en

Amendamentul 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
revizie metodică privind achizițiile publice 
care să ducă la o mai mare simplitate, 
flexibilitate, transparență și siguranță 
juridică în cadrul acestui sector și să evite 
astfel reforme frecvente în viitor, care 
reprezintă motivul principal pentru 
costurile și sarcinile administrative ridicate 
pentru participanți, acestea restrângând în 
mod semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice; solicită 
Comisiei să includă inițiative nelegislative 
pentru a însoți revizuirea, de exemplu o 
platformă pentru schimbul de cele mai 
bune practici între statele membre;

Or. en
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Amendamentul 3
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice, solicită 
în special statelor membre să pună în 
aplicare pe deplin Codul european de 
bune practici destinat facilitării accesului 
IMM-urilor la contractele de achiziții 
publice;

Or. en

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector, să reducă erorile 
în transpunerea legislației UE în legislația 
națională și riscul practicilor comerciale 
neloiale, și să evite astfel reforme 
frecvente în viitor, care reprezintă motivul 
principal pentru costurile și sarcinile 
administrative ridicate pentru participanți, 
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acestea restrângând în mod semnificativ și 
disproporționat accesul IMM-urilor la 
contractele publice;

Or. lt

Amendamentul 5
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector, să reducă erorile 
în transpunerea legislației UE în legislația 
națională și riscul practicilor comerciale 
neloiale, și să evite astfel reforme 
frecvente în viitor, care reprezintă motivul 
principal pentru costurile și sarcinile 
administrative ridicate pentru participanți, 
acestea restrângând în mod semnificativ și 
disproporționat accesul IMM-urilor la 
contractele publice;

Or. lt

Amendamentul 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și 
siguranță în cadrul acestui sector și să 
evite astfel reforme frecvente în viitor, care 
reprezintă motivul principal pentru 

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
reformă completă și aprofundată a 
directivelor existente privind achizițiile 
publice, care ar trebui să simplifice 
procedurile și să sporească flexibilitatea, 
transparența și siguranța pentru ambele 
părți în cadrul procesului de achiziții și să 
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costurile și sarcinile administrative ridicate 
pentru participanți, acestea restrângând în 
mod semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

evite astfel reforme frecvente în viitor, care 
reprezintă motivul principal pentru 
costurile și sarcinile administrative ridicate 
pentru participanți, acestea restrângând în 
mod semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

Or. en

Amendamentul 7
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

1. îndeamnă Comisia Europeană să 
prezinte o inițiativă legislativă detaliată 
privind achizițiile publice care să asigure o 
mai mare flexibilitate, transparență și 
siguranță juridică și să evite astfel reforme 
frecvente în viitor, care reprezintă motivul 
principal pentru costurile și sarcinile 
administrative ridicate pentru participanți, 
acestea restrângând în mod semnificativ și 
disproporționat accesul IMM-urilor la 
contractele publice;

Or. en

Amendamentul 8
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată și 
cuprinzătoare privind achizițiile publice 
care să ducă la o mai mare flexibilitate, 
transparență și siguranță în cadrul acestui 
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reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

sector și să evite astfel reforme frecvente în 
viitor, care reprezintă motivul principal 
pentru costurile și sarcinile administrative 
ridicate pentru participanți, acestea 
restrângând în mod semnificativ și 
disproporționat accesul IMM-urilor la 
contractele publice;

Or. lt

Amendamentul 9
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare flexibilitate, transparență și siguranță 
în cadrul acestui sector și să evite astfel 
reforme frecvente în viitor, care reprezintă 
motivul principal pentru costurile și 
sarcinile administrative ridicate pentru 
participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

1. invită Comisia Europeană să prezinte o 
inițiativă legislativă detaliată privind 
achizițiile publice care să ducă la o mai 
mare inovație, flexibilitate, transparență și 
siguranță în cadrul acestui sector și să evite 
astfel reforme frecvente în viitor, care 
reprezintă motivul principal pentru 
costurile și sarcinile administrative ridicate 
pentru participanți, acestea restrângând în 
mod semnificativ și disproporționat accesul 
IMM-urilor la contractele publice;

Or. da

Amendamentul 10
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că obiectivul acestei reforme 
ar trebui să fie revenirea la scopul 
original al achizițiilor publice, și anume 
asigurarea concurenței pe piață și a 
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valorii banilor; consideră că regimul 
actual poate împiedica concurența 
actuală de pe piață din cauza unor bariere 
neprevăzute, create de normele și 
procedurile administrative excesive, 
descurajând în special IMM-urile de la a 
participa la achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 11
Tiziano Motti

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. evidențiază faptul că, în cadrul unei 
piețe unice și competitive, este necesară 
excluderea posibilității de a definirea ca 
organisme de drept public a societăților 
cotate la bursă și/sau a societăților 
controlate de acestea sau legate de acestea 
prin lipsa cerințelor referitoare la 
caracterul neindustrial sau comercial al 
nevoilor pe care organismul de drept 
public are scopul de a le satisface;

Or. it

Amendamentul 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că un dialog consolidat 
între autoritățile contractante implicate în 
achiziții publice și posibilii ofertanți, fără 
a compromite transparența, 
nediscriminarea și concurența, va 
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conduce la rezultate mai bune și solicită 
Comisiei să analizeze opțiunile de 
includere a acestuia în cadrul procesului 
de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 13
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că politica de achiziții publice 
ar trebui să asigure, în primul rând,
utilizarea eficace a fondurilor de către 
statele membre și să obțină rezultate 
optime în materie de achiziții publice prin 
aplicarea de criterii clare, transparente și
flexibile;

Or. lt

Amendamentul 14
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că majoritatea contractelor 
publice sunt acordate societăților din 
aceleași state membre și solicită 
înființarea unei adevărate piețe europene 
a achizițiilor publice;

Or. en
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Amendamentul 15
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate debirocratizării și simplificării 
diferitelor proceduri de achiziții publice, 
atât din punctul de vedere al reducerii 
numărului total de proceduri, cât și al 
raționalizării proceselor privind 
procedurile respective; consideră că o 
concurență deschisă ar trebui să rămână 
piatra de temelie a achizițiilor publice, dar 
că ar trebui simplificată, în special 
permițând un grad mai ridicat de criterii 
de atribuire bazate pe funcționalitate, în 
locul unor specificații tehnice foarte 
detaliate, lăsând astfel la latitudinea 
posibililor furnizori definirea metodelor, 
materialelor, tehnologiilor specifice care 
urmează să fie utilizate; în plus, consideră 
că poverile administrative ar putea fi 
reduse printr-un grad mai mare de 
evaluări simultane ale criteriilor de 
selecție și de atribuire și prin asigurarea 
unei flexibilități în cazuri de nerespectare 
a cerințelor referitoare la format, adică 
permițând ofertanților să depună ulterior 
formularele care lipsesc; constată că 
IMM-urile, în special, suferă din cauza 
unei lipse a flexibilității, fiind 
descalificate din motive legate de erori 
procedurale minore sau neintenționate;

Or. en

Amendamentul 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită ca achizițiile publice să fie 
ancorate în principiul „gândește mai întâi 
la scară mică”, facilitând accesul IMM-
urilor la procedurile de atribuire de 
contracte; solicită luarea în considerare, 
în cadrul revizuirii, a Codului european 
de bune practici destinat facilitării 
accesului IMM-urilor la contractele de 
achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 17
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia măsuri eficiente de îmbunătățire a 
accesului IMM-urilor la ofertele de 
achiziții publice, atrage atenția asupra 
faptului că simplificarea procedurilor este 
esențială pentru a îndeplini acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită Comisiei și Statelor Membre să 
ia masurile necesare, inclusiv prin 
prevederi specifice în viitoarea directivă 
privind achizițiile publice, prin care cel 
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puțin 50% din achizițiile publice atât din 
cele ale instituțiilor europene cât și din 
cele ale statelor membre să fie realizate 
prin mijloace electronice, așa cum s-au 
angajat guvernele statelor membre la 
Manchester, în 2005, în cadrul 
Conferinței ministeriale pentru guvernare 
electronică;

Or. ro

Amendamentul 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. în plus, îndeamnă Comisia să deruleze 
un sondaj în toate cele 27 de state 
membre, pentru a evalua nivelul de oferte 
transfrontaliere, în vederea analizării 
pertinenței pragurilor actuale și a 
posibilei majorări a pragurilor, astfel 
încât să se sporească atractivitatea 
ofertelor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. recunoaște că distincția actuală dintre 
serviciile „A” și „B” este învechită, 
întrucât unele servicii „B” sunt, evident, 
de interes transfrontalier, de exemplu 
transportul pe apă și cel feroviar, 
serviciile de recrutare și de securitate; 
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invită, prin urmare, Comisia să 
revizuiască anexele din reforma normelor 
de achiziții publice; cu toate acestea, 
consideră că serviciile sociale de bază ar 
trebui să rămână servicii „B”, care nu 
intră sub incidența normelor privind 
achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că achizițiile publice pot fi 
utilizate pentru a stimula inovarea și
eficiența energetică și sprijină măsurile 
luate în vederea garantării faptului că 
autoritățile publice țin seama de aceste 
domenii în ceea ce privește criteriile lor de 
atribuire a contractelor și subliniază 
importanța dialogului și a înțelegerii 
reciproce dintre sectorul public și cel al 
cercetării și dezvoltării;

2. consideră că achizițiile publice pot fi 
utilizate pentru a stimula inovarea,
eficiența energetică și alte domenii politice 
esențiale, astfel cum sunt identificate în 
Strategia UE 2020 și sprijină măsurile 
luate în vederea garantării faptului că 
autoritățile publice țin seama de aceste 
domenii în ceea ce privește criteriile lor de 
atribuire a contractelor; subliniază, cu 
toate acestea, că este importantă 
supravegherea costurilor administrative 
suplimentare pe care acestea le pot 
implica pentru companii și autoritățile 
publice, precum și că ar trebui precedate 
de evaluări de impact adecvate, precum și 
de teste separate ale IMM-urilor, în 
vederea evitării birocrației excesive;

Or. en

Amendamentul 22
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că achizițiile publice pot fi 
utilizate pentru a stimula inovarea și
eficiența energetică și sprijină măsurile 
luate în vederea garantării faptului că 
autoritățile publice țin seama de aceste 
domenii în ceea ce privește criteriile lor de 
atribuire a contractelor și subliniază 
importanța dialogului și a înțelegerii 
reciproce dintre sectorul public și cel al 
cercetării și dezvoltării;

2. subliniază rolul esențial pe care
achizițiile publice trebuie să îl joace pentru 
a stimula inovarea, în special în domeniul
eficienței energetice; sprijină, prin 
urmare, măsurile luate în vederea 
garantării faptului că autoritățile publice țin 
seama de aceste domenii în ceea ce 
privește criteriile lor de atribuire a 
contractelor și subliniază importanța 
dialogului și a înțelegerii reciproce dintre 
sectorul public și cel al cercetării și 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 23
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că achizițiile publice pot fi 
utilizate pentru a stimula inovarea și 
eficiența energetică și sprijină măsurile 
luate în vederea garantării faptului că 
autoritățile publice țin seama de aceste 
domenii în ceea ce privește criteriile lor de 
atribuire a contractelor și subliniază 
importanța dialogului și a înțelegerii 
reciproce dintre sectorul public și cel al 
cercetării și dezvoltării;

2. consideră că achizițiile publice pot fi 
utilizate pentru a stimula inovarea și 
eficiența energetică și că pot stimula piața 
în ceea ce privește serviciile și produsele 
sustenabile; sprijină măsurile luate în 
vederea garantării faptului că autoritățile 
publice țin seama de aceste domenii în ceea 
ce privește criteriile lor de atribuire a 
contractelor și subliniază importanța 
dialogului și a înțelegerii reciproce dintre 
sectorul public și cel al cercetării și 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 24
Tiziano Motti
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Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că viitoarea legislație a Uniunii 
Europene în materie de achiziții publice 
trebuie să țină cont de rolul fundamental 
jucat de întreprinderile care furnizează 
servicii de interes economic general, în 
conformitate cu articolul 14 din TFUE și 
cu Protocolul nr. 26 la Tratatul de la 
Lisabona și observă că introducerea 
cerințelor excesiv de împovărătoare riscă 
să prejudicieze libertatea autorităților 
contractante de a organiza aceste servicii;

Or. it

Amendamentul 25
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că, pentru a îmbunătăți
mediul de afaceri și îndeosebi participarea
întreprinderilor mici și mijlocii în 
domeniul achizițiilor publice, este necesar 
să se creeze condiții echitabile de 
concurență în întreaga UE;

Or. lt

Amendamentul 26
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că introducerea unor cerințe 
obligatorii privind inovarea sau a unor 

eliminat
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specificații tehnice excesiv de detaliate 
privind performanța energetică a 
obiectului unui contract public riscă să 
restrângă concurența și posibilitățile de 
alegere ale autorităților contractante;

Or. en

Amendamentul 27
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că introducerea unor cerințe 
obligatorii privind inovarea sau a unor 
specificații tehnice excesiv de detaliate 
privind performanța energetică a 
obiectului unui contract public riscă să 
restrângă concurența și posibilitățile de 
alegere ale autorităților contractante;

eliminat

Or. da

Amendamentul 28
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că introducerea unor cerințe 
obligatorii privind inovarea sau a unor 
specificații tehnice excesiv de detaliate 
privind performanța energetică a 
obiectului unui contract public riscă să 
restrângă concurența și posibilitățile de 
alegere ale autorităților contractante;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 29
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că introducerea unor cerințe 
obligatorii privind inovarea sau a unor
specificații tehnice excesiv de detaliate 
privind performanța energetică a obiectului 
unui contract public riscă să restrângă 
concurența și posibilitățile de alegere ale 
autorităților contractante;

3. cu toate acestea, atrage atenția 
Comisiei să nu pună în aplicare niciun 
criteriu nou într-un mod care ar putea 
crea noi poveri administrative, cerințe 
obligatorii sau specificații tehnice excesiv 
de detaliate; consideră că trecerea la 
costurile ciclului de viață asigură cele mai 
mari posibilități pentru a garanta atât 
valoarea banilor, cât și atingerea 
obiectivelor politicii publice, în special în 
ceea ce privește performanța energetică a 
obiectului unui contract public;

Or. en

Amendamentul 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că introducerea unor cerințe 
obligatorii privind inovarea sau a unor 
specificații tehnice excesiv de detaliate 
privind performanța energetică a obiectului 
unui contract public riscă să restrângă 
concurența și posibilitățile de alegere ale 
autorităților contractante;

3. constată că introducerea unor cerințe 
obligatorii privind inovarea sau a unor 
specificații tehnice excesiv de detaliate 
privind, de exemplu, performanța 
energetică a obiectului unui contract public 
riscă să restrângă concurența și 
posibilitățile de alegere ale autorităților 
contractante;

Or. en
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Amendamentul 31
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că cele mai bune tehnologii 
disponibile (BAT) și cerințele privind 
eficiența energetică trebuie să facă 
obiectul unei analize cost-beneficii, bazată 
pe depreciere;

Or. en

Amendamentul 32
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că 
ar putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

4. susține concluziile Consiliului 
European din 4 februarie, care solicită 
statelor membre să includă standardele de 
eficiență energetică în procesul de 
achiziții publice, începând cu luna 
ianuarie 2012; subliniază faptul că 
costurile inițiale ale produselor sau 
serviciilor sustenabile și eficiente din 
punct de vedere energetic sunt compensate 
prin costurile mai scăzute de operare, 
întreținere sau eliminare; subliniază 
faptul că introducerea unei abordări a 
costurilor ciclului de viață în cadrul 
achizițiilor publice va permite 
autorităților publice să economisească 
sume considerabile; consideră că ar putea 
fi introduse norme simplificate pentru a 
permite autorităților contractante să 
măsoare costurile legate de potențialul de 
economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu; solicită 
Comisiei să analizeze dacă este adecvată 
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introducerea unor ținte obligatorii pentru 
statele membre cu privire la achizițiile 
publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 33
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu; în acest scop, 
recomandă Comisiei utilizarea aceluiași 
model utilizat în cadrul Directivei 
2009/33/EC privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier mai puțin 
poluante și mai eficiente energetic, care 
permite autorităților publice să utilizeze, 
drept criteriu de evaluare în cadrul 
procedurilor de achiziții publice, costul 
total generat de utilizarea vehiculului pe 
perioada normată de utilizare a acestuia, 
și nu doar prețul inițial de achiziție;

Or. ro

Amendamentul 34
Reinhard Bütikofer
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele actuale privind 
achizițiile publice referitoare la utilizarea 
criteriului „prețului celui mai scăzut” 
pentru atribuirea de contracte, consideră că 
trebuie introduse norme simplificate pentru 
a permite autorităților contractante să 
măsoare costurile legate de potențialul de 
economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu; recomandă 
înlocuirea principiului „prețul cel mai 
scăzut”, care poate împiedica soluțiile 
inovatoare, cu principiul „cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic”, recomandă, în această 
privință, luarea în considerare a 
aspectelor de calitate și a costurilor 
aferente întregului ciclu al vieții 
serviciilor, bunurilor sau lucrărilor;

Or. en

Amendamentul 35
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot părea, la 
prima vedere, a fi în contradicție cu 
normele privind achizițiile publice 
referitoare la utilizarea criteriului „prețului 
celui mai scăzut” pentru atribuirea de 
contracte; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să asigure partajarea celor mai 
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să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

bune practici și introducerea de norme 
simplificate care ar permite autorităților 
contractante să măsoare costurile legate de 
potențialul de economisire a energiei 
deținut de un anumit produs sau serviciu, 
adică aplicarea costurilor ciclului de viață 
în procesul de evaluare a fiecărei oferte;

Or. en

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar solicită 
Comisiei să stabilească norme prin care
autoritățile contractante ar putea aplica 
criteriul ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic, și anume, să 
măsoare costurile legate de potențialul de 
economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

Or. lt

Amendamentul 37
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 



PE464.983v01-00 22/29 AM\867871RO.doc

RO

„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar solicită 
Comisiei să stabilească norme prin care
autoritățile contractante ar putea aplica 
criteriul ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic, și anume, să 
măsoare costurile legate de potențialul de 
economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

Or. lt

Amendamentul 38
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai scăzut” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile legate de potențialul 
de economisire a energiei deținut de un 
anumit produs sau serviciu;

4. recunoaște că costurile inițiale ale 
produselor sau serviciilor eficiente din 
punct de vedere energetic pot fi în 
contradicție cu normele privind achizițiile 
publice referitoare la utilizarea criteriului 
„prețului celui mai eficient” pentru 
atribuirea de contracte, dar consideră că ar 
putea fi introduse norme simplificate 
pentru a permite autorităților contractante 
să măsoare costurile totale legate de 
potențialul de economisire a energiei 
deținut de un anumit produs sau serviciu;

Or. de

Amendamentul 39
Tiziano Motti

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că normele privind 
achizițiile publice în serviciile de utilități 
publice nu mai sunt necesare în 
sectoarele liberalizate complet, ca, de 
exemplu, în sectorul poștal, în care 
presiunea concurențială rezultată din 
înlăturarea oricărui drept special sau 
exclusiv garantează transparența și 
nediscriminarea în achiziții, necesare 
pentru desfășurarea acestor activități; 
observă că, în sectoarele deschise fără 
restricții concurenței, aplicarea normelor 
privind achizițiile publice pe baza 
statutului juridic (public sau privat) al 
administratorului ar putea să determine o 
diferență nejustificată de tratament între 
întreprinderile publice și cele private; 

Or. it

Amendamentul 40
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că eficiența energetică ar 
trebui să fie un criteriu de atribuire 
obligatoriu în cadrul achizițiilor publice; 
solicită Comisiei să propună criteriile 
clare de eficiență energetică drept criterii 
incluse în specificațiile tehnice aferente 
achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută inițiativa anumitor state membre 
de a adapta modelul programului 
american de cercetare și inovare pentru 
întreprinderile mici (SBIR) la contextul 
UE prin sprijinirea inovării utilizând 
achiziții înainte de comercializare în cadrul 
cărora se oferă contracte care elaborează 
soluții pentru probleme specifice 
identificate de serviciile publice;

5. salută inițiativa anumitor state membre 
de a susține inovarea utilizând achiziții 
înainte de comercializare în cadrul cărora 
se oferă contracte care elaborează soluții 
pentru probleme specifice identificate de 
serviciile publice; constată că cerințele și 
prescripțiile tehnice excesive din cadrul 
procesului de achiziții publice pot 
determina o administrare în exces, 
împiedicând, astfel, inovarea; consideră 
că achizițiile publice ar trebui să se axeze, 
în schimb, pe funcționalitate și pe 
rezultatele finale;

Or. en

Amendamentul 42
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că piața europeană a 
achizițiilor publice este mai deschisă decât
piețele partenerilor internaționali ai UE, 
astfel încât întreprinderile din UE nu pot
concura în condiții egale cu
întreprinderile străine și întâmpină 
dificultăți în accesarea piețelor din țările 
terțe; invită Comisia să examineze politica 
de achiziții publice față de țările terțe 
pentru a asigura accesul mai echilibrat și
reciproc la contractele de achiziții publice 
europene și străine;

Or. lt

Amendamentul 43
Zigmantas Balčytis
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Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. constată că unele state membre aplică 
deja proceduri eficace de achiziții publice, 
asigurând transparența și utilizarea 
eficace a banilor contribuabililor; solicită
Comisiei să examineze cele mai bune
practici în statele membre în acest
domeniu și să identifice principiile cele 
mai eficace pentru încheierea 
contractelor de achiziții publice la nivelul 
UE;

Or. lt

Amendamentul 44
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public, fără a aduce 
atingere normelor de concurență liberă; o 
astfel de abordare poate stimula inovarea și 
diversificarea ofertei de pe piață; 
subliniază că utilizarea politicii în 
domeniul achizițiilor publice pentru a 
sprijini alte politici-cheie ale UE, cum ar 
fi cele în domeniul schimbărilor climatice, 
al eficienței energetice sau al inovării, ar 
trebui precedată de evaluări adecvate ale 
impactului pentru a se evita 
reglementarea excesivă a acestui sector.

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită utilizarea obligatorie a eficienței 
energetice la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public, fără a aduce 
atingere normelor de concurență liberă; 
insistă că o astfel de abordare va stimula 
inovarea și diversificarea ofertei de pe 
piață;

Or. en
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Amendamentul 45
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public, fără a aduce 
atingere normelor de concurență liberă; o 
astfel de abordare poate stimula inovarea și 
diversificarea ofertei de pe piață; 
subliniază că utilizarea politicii în 
domeniul achizițiilor publice pentru a 
sprijini alte politici-cheie ale UE, cum ar 
fi cele în domeniul schimbărilor climatice, 
al eficienței energetice sau al inovării, ar 
trebui precedată de evaluări adecvate ale 
impactului pentru a se evita 
reglementarea excesivă a acestui sector.

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică și de sustenabilitate la luarea 
unei decizii privind atribuirea unui contract 
public, fără a aduce atingere normelor de 
concurență liberă; o astfel de abordare 
poate stimula inovarea și diversificarea 
ofertei de pe piață;

Or. en

Amendamentul 46
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public, fără a 
aduce atingere normelor de concurență 
liberă; o astfel de abordare poate stimula 

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public; o astfel de 
abordare poate stimula inovarea și 
diversificarea ofertei de pe piață;
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inovarea și diversificarea ofertei de pe 
piață; subliniază că utilizarea politicii în 
domeniul achizițiilor publice pentru a 
sprijini alte politici-cheie ale UE, cum ar 
fi cele în domeniul schimbărilor climatice, 
al eficienței energetice sau al inovării, ar 
trebui precedată de evaluări adecvate ale 
impactului pentru a se evita 
reglementarea excesivă a acestui sector;

Or. da

Amendamentul 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public, fără a aduce 
atingere normelor de concurență liberă; o 
astfel de abordare poate stimula inovarea și 
diversificarea ofertei de pe piață; 
subliniază că utilizarea politicii în 
domeniul achizițiilor publice pentru a 
sprijini alte politici-cheie ale UE, cum ar 
fi cele în domeniul schimbărilor climatice, 
al eficienței energetice sau al inovării, ar 
trebui precedată de evaluări adecvate ale 
impactului pentru a se evita 
reglementarea excesivă a acestui sector.

6. consideră că legislația europeană 
viitoare privind achizițiile publice ar trebui 
să consolideze prevederile existente care 
solicită aplicarea criteriilor de eficiență 
energetică la luarea unei decizii privind 
atribuirea unui contract public, fără a aduce 
atingere normelor de concurență liberă; o 
astfel de abordare poate stimula inovarea și 
diversificarea ofertei de pe piață;

Or. en

Amendamentul 48
Reinhard Bütikofer
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută utilizarea proiectului 
eProcurement care va juca un rol pozitiv 
în reducerea costurilor și în sporirea 
accesibilității la procedurile de achiziții, 
prin urmare solicită ca propunerile 
legislative de extindere și simplificare a 
utilizării eProcurement să fie introduse în 
revizuirea planificată a principalelor 
Directive privind achizițiile publice, 
subliniază importanța unor standarde 
deschise și a neutralității tehnologice 
pentru a asigura interoperabilitatea 
diferitelor sisteme și a evita blocajul de 
către furnizor, solicită Comisiei să asigure 
o interoperabilitate reală între diferitele 
platforme pentru eProcurement, deja 
utilizate în statele membre;

Or. en

Amendamentul 49
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că legislația UE obligatorie 
privind lanțul de răspundere pentru 
întreprinderi va putea asigura un mediu 
de afaceri mai bun pentru întreprinderile 
europene și, împreună cu o strategie 
politică ambițioasă privind achizițiile 
publice, va putea genera creștere 
economică și locuri de muncă în Uniunea 
Europeană;

Or. da
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Amendamentul 50
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. atrage atenția asupra faptului că 
aspectul specific al menținerii unui 
tratament egal și a unei concurențe 
echitabile pe piețele de achiziții publice 
din UE și din țările terțe necesită o mai 
mare atenție politică, în special în ceea ce 
privește problemele actuale referitoare la 
accesul pe piețele din sectorul public din 
țările terțe, progresul lent în negocierile 
referitoare la revizuirea Acordului privind 
achizițiile publice (AAP) al OMC și 
refuzul evident al multor țări terțe de a se 
alătura AAP.

Or. en


