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Predlog spremembe 1
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je dobro delujoč trg javnih naročil 
bistvenega pomena za spodbujanje 
enotnega trga, inovacij, visoke ravni 
varovanja okolja in podnebja ter tudi 
socialne vključenosti po vsej EU in za 
doseganje optimalne vrednosti za javne 
organe, državljane, podjetja in 
davkoplačevalce;

Or. en

Predlog spremembe 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
sistematično revizijo javnih naročil, ki bo 
zagotovila večjo preprostost, 
prilagodljivost, preglednost in pravno 
varnost v tem sektorju ter tako preprečila 
pogoste reforme v prihodnosti, zaradi česar 
v glavnem nastajajo visoki stroški in 
upravna bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;
poziva Komisijo, naj vključi 
nezakonodajne pobude, ki bodo 
spremljale revizijo, kot je denimo 
platforma za izmenjavo najboljših praks 
med državami članicami;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;
poziva zlasti države članice, naj v celoti 
izvajajo evropski kodeks najboljših praks, 
ki lajšajo dostop malih in srednjih podjetij 
do javnih naročil; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju, zmanjšala napake pri 
prenosu zakonodaje EU v nacionalno 
pravo in tveganje za nepoštene trgovinske 
prakse ter tako preprečila pogoste reforme 
v prihodnosti, zaradi česar v glavnem 
nastajajo visoki stroški in upravna bremena 
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malih in srednjih podjetij do javnih naročil; za udeležence, to pa nesorazmerno močno 
omejuje dostop malih in srednjih podjetij 
do javnih naročil;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju, zmanjšala napake pri 
prenosu zakonodaje EU v nacionalno 
pravo in tveganje za nepoštene trgovinske 
prakse ter tako preprečila pogoste reforme 
v prihodnosti, zaradi česar v glavnem 
nastajajo visoki stroški in upravna bremena 
za udeležence, to pa nesorazmerno močno 
omejuje dostop malih in srednjih podjetij 
do javnih naročil;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno in poglobljeno reformo 
obstoječih direktiv o javnih naročilih, ki bi 
morala poenostaviti postopke in povečati
prilagodljivost, preglednost in gotovost za 
obe stranki pri naročilu ter tako preprečiti
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glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

pogoste reforme v prihodnosti, zaradi česar 
v glavnem nastajajo visoki stroški in 
upravna bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 7
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in pravno 
varnost ter tako preprečila pogoste reforme 
v prihodnosti, zaradi česar v glavnem 
nastajajo visoki stroški in upravna bremena 
za udeležence, to pa nesorazmerno močno 
omejuje dostop malih in srednjih podjetij 
do javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 8
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno in izčrpno zakonodajno pobudo 
o javnih naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
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bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

Or. lt

Predlog spremembe 9
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
prilagodljivost, preglednost in gotovost v 
tem sektorju ter tako preprečila pogoste 
reforme v prihodnosti, zaradi česar v 
glavnem nastajajo visoki stroški in upravna 
bremena za udeležence, to pa 
nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži 
podrobno zakonodajno pobudo o javnih 
naročilih, ki bo zagotovila večjo 
inovativnost, prilagodljivost, preglednost 
in gotovost v tem sektorju ter tako 
preprečila pogoste reforme v prihodnosti, 
zaradi česar v glavnem nastajajo visoki 
stroški in upravna bremena za udeležence, 
to pa nesorazmerno močno omejuje dostop 
malih in srednjih podjetij do javnih naročil;

Or. da

Predlog spremembe 10
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da bi moral biti cilj te 
reforme vrnitev k prvotnemu namenu 
javnih naročil, tj. zagotavljanje 
konkurence na trgu in doseganje 
ekonomsko najugodnejše ponudbe; meni, 
da lahko sedanja ureditev ovira dejansko 
konkurenco na trgu zaradi nepredvidenih 
ovir, ki jih ustvarjajo pretirana upravna 
pravila in postopki, ter zlasti odvrne mala 
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in srednja podjetja od sodelovanja pri 
javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 11
Tiziano Motti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je na enotnem trgu, ki 
temelji na konkurenci, treba izključiti 
možnost, da se kot javnopravni subjekti
obravnavajo podjetja, ki kotirajo na borzi, 
in/ali podjetja, ki jih tovrstna podjetja 
nadzorujejo ali so z njimi povezana, saj ne 
izpolnjujejo zahteve v zvezi z 
neindustrijskim in nekomercialnim 
značajem, ki ga mora imeti javnopravni 
subjekt;

Or. it

Predlog spremembe 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bo okrepljen dialog med 
javnimi naročniki in potencialnimi 
ponudniki, ki ne bo postavljal pod vprašaj 
preglednosti, nediskriminacije in 
konkurence, vodil do boljših rezultatov, in 
poziva Komisijo, naj preuči možnosti, ki 
so na voljo, da bi to vključila v postopek 
javnih naročil;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da bi morala politika 
javnega naročanja v prvi vrsti zagotavljati 
učinkovito rabo sredstev v državah 
članicah in dosegati optimalne rezultate 
na področju javnih naročil z uporabo 
jasnih, preglednih in prožnih meril;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je večina javnih naročil 
dodeljena podjetjem iz države članice, v 
kateri je razpisano javno naročilo, in 
poziva k vzpostavitvi resničnega trga 
javnih naročil na ravni EU; 

Or. en

Predlog spremembe 15
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj posebno 
pozornost nameni debirokratizaciji in 



PE464.983v01-00 10/28 AM\867871SL.doc

SL

poenostavitvi različnih postopkov za javna 
naročila tako v smislu zmanjšanja 
skupnega števila postopkov kot tudi 
racionalizacije izvajanja zadevnih 
postopkov; meni, da morajo javni natečaji 
ostati temelj javnega naročanja, vendar 
jih je treba poenostaviti, zlasti z 
omogočanjem bolj funkcionalnih meril za 
oddajo naročil namesto pretirano 
podrobnih tehničnih specifikacij, s čimer 
bi potencialnim dobaviteljem prepustili, 
da opredelijo določitev metod, materialov 
in tehnologij, ki bodo uporabljeni; nadalje 
meni, da bi upravna bremena lahko 
zmanjšali tako, da bi dopustili višjo 
stopnjo hkratnega ocenjevanja meril za 
izbiro in oddajo naročil ter omogočili 
prožnost v primerih slabšega 
izpolnjevanja zahtev v zvezi z obliko, 
denimo tako, da bi ponudnikom omogočili 
kasnejšo predložitev manjkajočih 
obrazcev; ugotavlja, da imajo težave 
zaradi premajhne prožnosti zlasti mala in 
srednja podjetja, ki se jih izključi zaradi 
manjših in nenamernih napak v 
postopku;

Or. en

Predlog spremembe 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva, naj javna naročila temeljijo na 
načelu „najprej pomisli na male“, s čimer 
bi postopki oddaje javnih naročil postali 
bolj dostopni malim in srednjim 
podjetjem; poziva k temu, da je treba pri 
reviziji upoštevati evropski kodeks 
najboljših praks, ki lajšajo dostop malih 
in srednjih podjetij do javnih naročil;
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Or. en

Predlog spremembe 17
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za izboljšanje 
dostopa malih in srednjih podjetij do 
razpisov za javna naročila, in opozarja na 
dejstvo, da je poenostavitev postopkov 
ključnega pomena za doseganje tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe, vključno z 
uvedbo posebnih predpisov v prihodnji 
direktivi o javnih naročilih, s katerimi bi 
zagotovile, da bo vsaj 50 % postopkov 
javnih naročil, ki jih izvedejo institucije 
EU in države članice, opravljenih po 
elektronski poti, skladno z zavezo, ki so jo 
vlade držav članic sprejele na ministrski 
konferenci o e-upravi v Manchestru leta 
2005;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Jens Rohde, Fiona Hall
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. nadalje poziva Komisijo, naj izvede 
raziskavo v vseh 27 državah članicah, s 
katero bo ocenila stopnjo čezmejnih 
ponudb in na podlagi tega ovrednotila 
primernost trenutnih pragov ter jih 
morebiti zvišala, s čimer bi čezmejne 
ponudbe postale bolj zanimive;

Or. en

Predlog spremembe 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. se zaveda, da je sedanje razlikovanje 
med storitvami „A“ in „B“ zastarelo, saj 
pri nekaterih od storitev B nedvomno 
obstaja čezmejni interes, kot so denimo 
storitve železniškega in vodnega prometa, 
zaposlovanje in varnostne storitve; zato 
poziva Komisijo, naj pregleda priloge v 
okviru reforme predpisov na področju 
javnih naročil; kljub temu meni, da je 
treba temeljne socialne storitve tudi 
nadalje obravnavati kot storitve „B“, ki so 
izvzete iz predpisov EU za javna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi lahko javna naročila 
uporabili kot gonilno silo za inovacije in
energetsko učinkovitost, podpira sprejete 
ukrepe za zagotovitev, da bodo javni 
organi ti področji upoštevali v svojih 
merilih za dodelitev pogodb, ter poudarja 
pomen dialoga in vzajemnega 
razumevanja med javnim sektorjem ter 
sektorjem raziskav in razvoja;

2. meni, da bi lahko javna naročila 
uporabili kot gonilno silo za inovacije, 
energetsko učinkovitost in druga ključna 
področja politik, kot jih opredeljuje 
strategija EU 2020, in podpira sprejete 
ukrepe za zagotovitev, da bodo javni 
organi ta področja upoštevali v svojih 
merilih za dodelitev pogodb; vendar 
poudarja, da je pomembno pozorno 
spremljati dodatne upravne stroške, ki bi 
jih lahko to prineslo za podjetja in javne 
organe, zato bi bilo treba predhodno 
opraviti ocene učinka in posamezne teste 
glede vidika malih in srednjih podjetij, s 
čimer bi se izognili čezmerni birokraciji;

Or. en

Predlog spremembe 22
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi lahko javna naročila
uporabili kot gonilno silo za inovacije in 
energetsko učinkovitost, podpira sprejete 
ukrepe za zagotovitev, da bodo javni 
organi ti področji upoštevali v svojih 
merilih za dodelitev pogodb, ter poudarja 
pomen dialoga in vzajemnega razumevanja 
med javnim sektorjem ter sektorjem 
raziskav in razvoja;

2. izpostavlja ključno vlogo, ki jo morajo 
imeti javna naročila kot gonilna sila za 
inovacije, zlasti na področju energetske 
učinkovitosti; zato podpira sprejete ukrepe 
za zagotovitev, da bodo javni organi ti 
področji upoštevali v svojih merilih za 
dodelitev pogodb, ter poudarja pomen 
dialoga in vzajemnega razumevanja med 
javnim sektorjem ter sektorjem raziskav in 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Fiona Hall
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi lahko javna naročila 
uporabili kot gonilno silo za inovacije in 
energetsko učinkovitost, podpira sprejete 
ukrepe za zagotovitev, da bodo javni 
organi ti področji upoštevali v svojih 
merilih za dodelitev pogodb, ter poudarja 
pomen dialoga in vzajemnega razumevanja 
med javnim sektorjem ter sektorjem 
raziskav in razvoja;

2. meni, da bi lahko javna naročila 
uporabili kot gonilno silo za inovacije in 
energetsko učinkovitost ter da lahko 
spodbudijo trg za trajnostne proizvode in 
storitve; podpira sprejete ukrepe za 
zagotovitev, da bodo javni organi ti 
področji upoštevali v svojih merilih za 
dodelitev pogodb, ter poudarja pomen 
dialoga in vzajemnega razumevanja med 
javnim sektorjem ter sektorjem raziskav in 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 24
Tiziano Motti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da mora prihodnja zakonodaja EU 
o javnih naročilih upoštevati ključno 
vlogo podjetij, ki zagotavljajo storitve 
splošnega gospodarskega pomena, 
skladno s členom 14 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in protokolom 26 k 
Lizbonski pogodbi, ter meni, da bi uvedba 
prestrogih zahtev lahko ogrozila svobodo 
naročnikov pri organizaciji teh storitev;

Or. it

Predlog spremembe 25
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da bi morali z namenom 
izboljšanja poslovnega okolja in zlasti 
udeležbe malih in srednjih podjetij v 
postopkih javnih naročil omogočiti 
enakopravno konkurenco po vsej EU;

Or. lt

Predlog spremembe 26
Ani Podimata (Anni Podimata)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo 
zavezujočih predpisov za inovacije ali 
preveč podrobnih tehničnih specifikacij v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo predmeta 
javnega naročila omejili konkurenco in 
možnost izbire naročnikov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 27
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo 
zavezujočih predpisov za inovacije ali 
preveč podrobnih tehničnih specifikacij v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo predmeta 
javnega naročila omejili konkurenco in 
možnost izbire naročnikov;

črtano

Or. da
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Predlog spremembe 28
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo 
zavezujočih predpisov za inovacije ali 
preveč podrobnih tehničnih specifikacij v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo predmeta 
javnega naročila omejili konkurenco in 
možnost izbire naročnikov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 29
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo 
zavezujočih predpisov za inovacije ali
preveč podrobnih tehničnih specifikacij v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo predmeta 
javnega naročila omejili konkurenco in 
možnost izbire naročnikov;

3. kljub temu opozarja Komisijo, naj ne 
uvaja novih meril na način, ki bi ustvaril 
nova upravna bremena, zavezujočih 
predpisov ali preveč podrobnih tehničnih 
specifikacij; meni, da prehod na pristop, 
ki upošteva stroške celotnega 
življenjskega cikla, obeta največji 
potencial za zagotavljanje ekonomsko 
najugodnejše ponudbe in uresničevanje 
ciljev javne politike, predvsem v zvezi z 
energetsko učinkovitostjo predmeta 
javnega naročila;

Or. en

Predlog spremembe 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš



AM\867871SL.doc 17/28 PE464.983v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo 
zavezujočih predpisov za inovacije ali 
preveč podrobnih tehničnih specifikacij v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo predmeta 
javnega naročila omejili konkurenco in 
možnost izbire naročnikov;

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo 
zavezujočih predpisov za inovacije ali 
preveč podrobnih tehničnih specifikacij v 
zvezi z, na primer, energetsko 
učinkovitostjo predmeta javnega naročila 
omejili konkurenco in možnost izbire 
naročnikov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da je treba za vse zahteve 
glede najboljših razpoložljivih tehnologij 
in energetske učinkovitosti izvesti analizo 
stroškov in koristi, ki bo temeljila na 
amortizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 32
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 

4. potrjuje sklepe Evropskega sveta, 
sprejete 4. februarja, ki pozivajo države 
članice, naj v sistem javnega naročanja s 
1. januarjem 2012 vključijo standarde za 
energetsko učinkovitost; poudarja, da se
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lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

predhodni stroški energetsko učinkovitih in 
trajnostnih izdelkov ali storitev izravnajo z 
nižjimi stroški delovanja, vzdrževanja ali 
odstranjevanja; poudarja, da bo uvedba 
pristopa, ki upošteva stroške življenjskega 
cikla, v sistem javnih naročil omogočila 
javnim organom, da ustvarijo znatne 
prihranke; meni, da bi lahko uvedli 
poenostavljena pravila, ki bi naročnikom 
omogočila merjenje stroškov glede na 
potencial posameznega izdelka ali storitve 
za varčevanje z energijo; poziva Komisijo, 
naj preuči, ali je uvedba obveznih ciljev 
na področju zelenih javnih naročil za 
države članice primerna;

Or. en

Predlog spremembe 33
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 
lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
lahko v nasprotju s pravili o javnem 
naročanju glede uporabe merila najnižje 
cene pri dodeljevanju pogodb, vendar 
meni, da bi lahko uvedli poenostavljena 
pravila, ki bi naročnikom omogočila 
merjenje stroškov glede na potencial 
posameznega izdelka ali storitve za 
varčevanje z energijo; v zvezi s tem 
priporoča, naj Komisija sledi modelu 
Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih 
in energetsko učinkovitih vozil za cestni 
promet, ki javnim organom omogoča, da 
kot merilo za ocenjevanje v postopkih 
javnih naročil upoštevajo skupne stroške, 
ki nastanejo pri uporabi vozila v obdobju 
običajne uporabe, in ne zgolj prvotne 
nakupne cene;
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Or. ro

Predlog spremembe 34
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 
lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
lahko v nasprotju s sedanjimi pravili o 
javnem naročanju glede uporabe merila 
najnižje cene pri dodeljevanju pogodb; 
meni, da je treba uvesti poenostavljena 
pravila, ki bi naročnikom omogočila 
merjenje stroškov glede na potencial 
posameznega izdelka ali storitve za 
varčevanje z energijo; priporoča, da se 
načelo „najnižje cene“, ki lahko ovira 
inovativne rešitve, nadomesti z načelom 
„ekonomsko najugodnejše ponudbe“, in v 
povezavi s tem predlaga upoštevanje 
vidikov kakovosti in stroškov celotnega 
življenjskega cikla storitev, blaga ali 
gradenj;

Or. en

Predlog spremembe 35
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 
lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 

4. priznava, da se predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
na prvi pogled lahko zdijo v nasprotju s 
pravili o javnem naročanju glede uporabe 
merila najnižje cene pri dodeljevanju 
pogodb; zato poziva Komisijo, naj 
zagotovi izmenjevanje najboljših praks in 
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glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

uvede poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo, tj. 
upoštevanje stroškov življenjskega cikla 
pri ocenjevanju posamezne ponudbe;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 
lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
lahko v nasprotju s pravili o javnem 
naročanju glede uporabe merila najnižje 
cene pri dodeljevanju pogodb, vendar
poziva Komisijo, naj vzpostavi pravila, ki 
naročnikom omogočajo upoštevanje meril 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, tj.
merjenje stroškov glede na potencial 
posameznega izdelka ali storitve za 
varčevanje z energijo;

Or. lt

Predlog spremembe 37
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
lahko v nasprotju s pravili o javnem 
naročanju glede uporabe merila najnižje 
cene pri dodeljevanju pogodb, vendar
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lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

poziva Komisijo, naj vzpostavi pravila, ki 
naročnikom omogočajo upoštevanje meril 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, tj.
merjenje stroškov glede na potencial 
posameznega izdelka ali storitve za 
varčevanje z energijo;

Or. lt

Predlog spremembe 38
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
v nasprotju s pravili o javnem naročanju 
glede uporabe merila najnižje cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 
lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje stroškov 
glede na potencial posameznega izdelka ali 
storitve za varčevanje z energijo;

4. priznava, da so predhodni stroški 
energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev 
lahko v nasprotju s pravili o javnem 
naročanju glede uporabe merila 
ekonomsko najugodnejše cene pri 
dodeljevanju pogodb, vendar meni, da bi 
lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi 
naročnikom omogočila merjenje skupnih 
stroškov glede na potencial posameznega 
izdelka ali storitve za varčevanje z 
energijo;

Or. de

Predlog spremembe 39
Tiziano Motti

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da pravila o javnih naročilih 
za javne storitve niso več potrebna v 
sektorjih, ki so bili povsem liberalizirani, 
kot so denimo poštne storitve, pri čemer 
konkurenčni pritisk, ki je posledica 



PE464.983v01-00 22/28 AM\867871SL.doc

SL

odprave vseh posebnih ali izključnih 
pravic, zagotavlja potrebno preglednost in 
enako obravnavo pri dodeljevanju naročil 
za to dejavnost; meni, da bi v sektorjih, ki 
so v celoti odprti za konkurenco, uporaba 
pravil o javnih naročilih na podlagi 
pravnega statusa izvajalca storitev (javni 
ali zasebni) lahko vodila v neupravičene 
razlike pri obravnavi javnih in zasebnih 
podjetij; 

Or. it

Predlog spremembe 40
Ani Podimata (Anni Podimata)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi morala biti energetska 
učinkovitost obvezno merilo v javnih 
naročilih; poziva Komisijo, naj predlaga 
jasna merila za energetsko učinkovitost, 
ki bodo upoštevana kot merila v okviru 
tehničnih specifikacij javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja pobudo nekaterih držav 
članic za prilagoditev ameriškega 
raziskovalnega programa za inovacije v 
malih podjetjih (Small Business 
Innovation Research programme – SBIR) 
razmeram v EU s podpiranjem inovacij, ki 

5. pozdravlja pobudo nekaterih držav 
članic za podpiranje inovacij z uporabo 
predkomercialnih naročil za pogodbe o 
razvoju rešitev za posebne izzive, s 
katerimi se soočajo javne službe;
ugotavlja, da pretirane zahteve in tehnični 
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uporabljajo predkomercialna naročila za 
pogodbe o razvoju rešitev za posebne 
izzive, s katerimi se soočajo javne službe;

predpisi v postopku javnega naročanja 
lahko vodijo v prekomerno birokracijo in 
tako ovirajo inovativnost; meni, da bi 
moralo biti javno naročanje namesto tega 
osredotočeno na delovanje in končne 
rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 42
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je evropski trg javnih 
naročil bolj odprt kot trgi mednarodnih 
partnerjev EU, kar je tudi razlog, da 
podjetja EU ne morejo enakovredno 
konkurirati tujim podjetjem in imajo 
težave pri dostopanju do trgov tretjih 
držav; poziva Komisijo, naj preuči politiko 
javnih naročil do tretjih držav z namenom 
zagotoviti bolj uravnotežen in vzajemen 
dostop do trga javnih naročil v EU in 
tretjih državah;

Or. lt

Predlog spremembe 43
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da nekatere države članice 
že izvajajo učinkovite postopke javnih 
naročil, s katerimi zagotavljajo 
preglednost in učinkovito uporabo 
davkoplačevalskega denarja; poziva 
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Komisijo, naj preuči najboljše prakse na 
tem področju v državah članicah in določi 
najbolj učinkovita načela za sklepanje 
pogodb na področju javnih naročil na 
ravni EU; 

Or. lt

Predlog spremembe 44
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede
energetske učinkovitosti pri dodeljevanju 
javnih naročil, in sicer brez oviranja pravil 
svobodne konkurence; takšen pristop bi 
lahko spodbudil inovacije in 
diverzifikacijo ponudbe na trgu; poudarja, 
da bi bilo treba pred uporabo politike s 
področja javnih naročil za podporo drugih 
ključnih politik EU, kot so podnebne 
spremembe, energetska učinkovitost ali 
inovacije, izvesti ustrezne ocene učinka, 
da ne bi prišlo do pretirane regulacije.

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi energetske 
učinkovitosti pri dodeljevanju javnih 
naročil, in sicer brez oviranja pravil 
svobodne konkurence; vztraja, da bo 
takšen pristop spodbudil inovacije in 
diverzifikacijo ponudbe na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 45
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede 

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede 
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energetske učinkovitosti pri dodeljevanju 
javnih naročil, in sicer brez oviranja pravil 
svobodne konkurence; takšen pristop bi 
lahko spodbudil inovacije in diverzifikacijo 
ponudbe na trgu; poudarja, da bi bilo treba 
pred uporabo politike s področja javnih 
naročil za podporo drugih ključnih politik 
EU, kot so podnebne spremembe, 
energetska učinkovitost ali inovacije, 
izvesti ustrezne ocene učinka, da ne bi 
prišlo do pretirane regulacije.

energetske učinkovitosti in trajnostnosti 
pri dodeljevanju javnih naročil, in sicer 
brez oviranja pravil svobodne konkurence; 
takšen pristop bi lahko spodbudil inovacije 
in diverzifikacijo ponudbe na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 46
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede 
energetske učinkovitosti pri dodeljevanju 
javnih naročil, in sicer brez oviranja pravil 
svobodne konkurence; takšen pristop bi
lahko spodbudil inovacije in diverzifikacijo 
ponudbe na trgu; poudarja, da bi bilo treba 
pred uporabo politike s področja javnih 
naročil za podporo drugih ključnih politik 
EU, kot so podnebne spremembe, 
energetska učinkovitost ali inovacije, 
izvesti ustrezne ocene učinka, da ne bi 
prišlo do pretirane regulacije.

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede 
energetske učinkovitosti pri dodeljevanju 
javnih naročil; takšen pristop bi lahko 
spodbudil inovacije in diverzifikacijo 
ponudbe na trgu;

Or. da

Predlog spremembe 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 6



PE464.983v01-00 26/28 AM\867871SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede 
energetske učinkovitosti pri dodeljevanju 
javnih naročil, in sicer brez oviranja pravil 
svobodne konkurence; takšen pristop bi 
lahko spodbudil inovacije in diverzifikacijo 
ponudbe na trgu; poudarja, da bi bilo treba 
pred uporabo politike s področja javnih 
naročil za podporo drugih ključnih politik 
EU, kot so podnebne spremembe,
energetska učinkovitost ali inovacije, 
izvesti ustrezne ocene učinka, da ne bi 
prišlo do pretirane regulacije.

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja 
EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede 
energetske učinkovitosti pri dodeljevanju 
javnih naročil, in sicer brez oviranja pravil 
svobodne konkurence; takšen pristop bi 
lahko spodbudil inovacije in diverzifikacijo 
ponudbe na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 48
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja uporabo elektronskega 
javnega naročanja, ki bo pozitivno 
vplivalo na zmanjšanje stroškov in 
povečanje dostopnosti postopkov javnega 
naročanja, zato poziva k zakonodajnim 
predlogom za razširitev in poenostavitev 
uporabe e-javnih naročil, ki bodo 
vključeni v načrtovano revizijo glavnih 
direktiv o javnih naročili, ter poudarja 
pomen odprtih standardov in tehnološke 
nevtralnosti za zagotavljanje 
interoperabilnosti različnih sistemov in 
preprečevanje odvisnosti od ponudnika;
poziva Komisijo, naj zagotovi resnično 
interoperabilnost med različnimi 
platformami za e-javna naročila, ki so že 
vzpostavljene v državah članicah;
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Or. en

Predlog spremembe 49
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da zavezujoča zakonodaja EU o 
verižni odgovornosti za podjetja lahko 
zagotovi boljše poslovno okolje za 
evropska podjetja in v povezavi z 
ambiciozno politiko javnega naročanja 
spodbudi rast ter ustvari nova delovna 
mesta v EU;

Or. da

Predlog spremembe 50
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja na dejstvo, da je treba 
posebnemu vprašanju zagotavljanja enake 
obravnave in pravične konkurence na 
trgih javnih naročil v EU in tretjih 
državah nameniti več politične pozornosti, 
zlasti glede na trenutne težave v zvezi z 
dostopom do trgov javnega sektorja v 
tretjih državah, počasen napredek pri 
pogajanjih glede revizije sporazuma 
Svetovne trgovinske organizacije o javnih 
naročilih in odkrito zadržanost številnih 
tretjih držav, da bi se pridružile temu 
sporazumu;

Or. en
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