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Изменение 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че макар местните и 
регионални органи на управление да са 
сред най-големите потребители и 
следователно играят съществена роля 
при прилагането на разпоредбите за 
обществени поръчки, сред 
поднационалните органи е налице обща
липса на юридическа компетентност, 
подходящо обучение и насоки относно 
обществените поръчки;  

1. посочва, че макар местните и 
регионални органи на управление да са 
сред най-големите потребители в 
Европа и следователно играят 
съществена роля при прилагането на 
разпоредбите за обществени поръчки, 
сложността на правилата за 
прилагане на законите за 
конкуренцията и обществените 
поръчки означава, че сред 
поднационалните органи често е 
налице липса на компетентност по 
отношение на правната рамка и 
нейното прилагане, подходящо 
обучение и насоки относно 
обществените поръчки; 

Or. de

Изменение 2
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че макар местните и 
регионални органи на управление да са 
сред най-големите потребители и 
следователно играят съществена роля 
при прилагането на разпоредбите за 
обществени поръчки, сред 
поднационалните органи е налице обща 
липса на юридическа компетентност, 
подходящо обучение и насоки относно 
обществените поръчки; призовава 

1. посочва, че макар местните и 
регионални органи на управление да са 
сред най-големите потребители и 
следователно играят съществена роля 
при прилагането на разпоредбите за 
обществени поръчки, сред 
поднационалните органи е налице обща 
липса на юридическа компетентност, 
подходящо обучение и насоки относно 
обществените поръчки; призовава 
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държавите-членки да въведат курсове на 
обучение относно правилата в областта 
на обществените поръчки (в т.ч. 
специфични аспекти, като социални, 
екологични критерии и критерии, 
свързани с разнообразието и 
равенството) и да насърчат 
използването на информационните 
технологии с оглед по-доброто 
разбиране на тези правила и 
подобряване на административния 
капацитет на местните и регионални 
органи;

държавите-членки да въведат курсове на 
обучение относно правилата в областта 
на обществените поръчки (в т.ч. 
специфични аспекти, като социални, 
екологични критерии и критерии, 
свързани с разнообразието и 
равенството) и да насърчат 
използването на информационните 
технологии с оглед по-доброто 
разбиране на тези правила и 
подобряване на административния 
капацитет на местните и регионални 
органи; във връзка с това предвижда 
възможност за създаване на 
организации за възлагане на 
обществени поръчки на регионално 
равнище, основани на 
сътрудничеството на местните и 
регионалните органи, които 
значително биха подобрили 
ефективността и ефикасността на 
обществените поръчки посредством  
контакти и обмяна на опит и 
информация помежду им;

Or. hu

Изменение 3
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че макар местните и 
регионални органи на управление да са 
сред най-големите потребители и 
следователно играят съществена роля 
при прилагането на разпоредбите за 
обществени поръчки, сред 
поднационалните органи е налице обща 
липса на юридическа компетентност, 
подходящо обучение и насоки относно 
обществените поръчки; призовава 
държавите-членки да въведат курсове на 

1. посочва, че макар местните и 
регионални органи на управление да са 
сред най-големите потребители и 
следователно играят съществена роля 
при прилагането на разпоредбите за 
обществени поръчки, сред 
поднационалните органи е налице обща 
липса на юридическа компетентност, 
подходящо обучение и насоки относно 
обществените поръчки; призовава 
държавите-членки да въведат курсове на 
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обучение относно правилата в областта 
на обществените поръчки (в т.ч. 
специфични аспекти, като социални, 
екологични критерии и критерии, 
свързани с разнообразието и 
равенството) и да насърчат 
използването на информационните 
технологии с оглед по-доброто 
разбиране на тези правила и 
подобряване на административния 
капацитет на местните и регионални 
органи;

обучение относно правилата в областта 
на обществените поръчки (в т.ч. 
специфични аспекти, като социални, 
екологични критерии и критерии, 
свързани с разнообразието и 
равенството) и да насърчат 
използването на информационните 
технологии с оглед по-доброто 
разбиране на тези правила и 
подобряване на административния 
капацитет на местните и регионални 
органи; освен това припомня, че 
усилията за разкриване и намаляване 
на корупцията на регионално и 
местно равнище трябва да 
продължат посредством въвеждане 
на обучение, предоставяне на 
информация и даване на гласност;

Or. hu

Изменение 4
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че Сметната палата 
посочи в годишния си доклад за 
финансовата 2008 година, че 
неспазването на правилата на ЕС 
относно обществените поръчки е една 
от двете най-чести причини за отказ на 
финансиране от ЕС чрез структурните 
фондове; подчертава в тази връзка, че 
нередностите често се дължат на 
неправилното транспониране и по-
стриктните правила, прилагани от 
държавите-членки; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
преразгледат, в сътрудничество с 
регионалните и местните органи на 
управление, съвкупността от различни 
разпоредби, приложими за 

2. подчертава, че Сметната палата 
посочва редовно в годишните си 
доклади относно изпълнението на 
бюджета на ЕС, както и в последния 
годишен доклад за финансовата 2008 
година, че неспазването на правилата на 
ЕС относно обществените поръчки е 
една от двете най-чести причини за
грешки и нередности при 
изпълнението на европейските 
проекти, съфинансирани от 
структурните фондове и от 
Европейския социален фонд; 
подчертава в тази връзка, че 
нередностите често се дължат на 
неправилното транспониране на 
разпоредбите на ЕС и на различията в 
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обществените поръчки във връзка с 
различните дейности и програми, 
осъществявани в рамките на 
структурните фондове, с оглед 
уеднаквяване на въпросните разпоредби 
и опростяване на цялата нормативна 
уредба за обществени поръчки, така че 
да се намали риска от грешки и да се 
подобри ефикасността при използване 
на структурните фондове;

разпоредбите, прилагани от държавите-
членки; призовава Комисията и 
държавите-членки да преразгледат, в 
сътрудничество с регионалните и 
местните органи на управление, 
съвкупността от различни разпоредби, 
приложими за обществените поръчки,
по-конкретно с оглед уеднаквяване на 
въпросните разпоредби и опростяване 
на цялата нормативна уредба за 
обществени поръчки, така че да се 
намали риска от грешки и да се подобри 
ефикасността при използване на 
структурните фондове;

Or. pl

Изменение 5
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че Сметната палата 
посочи в годишния си доклад за 
финансовата 2008 година, че 
неспазването на правилата на ЕС 
относно обществените поръчки е една 
от двете най-чести причини за отказ на 
финансиране от ЕС чрез структурните 
фондове; подчертава в тази връзка, че 
нередностите често се дължат на 
неправилното транспониране и по-
стриктните правила, прилагани от 
държавите-членки; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
преразгледат, в сътрудничество с 
регионалните и местните органи на 
управление, съвкупността от различни 
разпоредби, приложими за 
обществените поръчки във връзка с 
различните дейности и програми, 
осъществявани в рамките на 
структурните фондове, с оглед 

2. подчертава, че Сметната палата 
посочи в годишния си доклад за 
финансовата 2008 година, че 
неспазването на правилата на ЕС 
относно обществените поръчки е една 
от двете най-чести причини за отказ на 
финансиране от ЕС чрез структурните 
фондове; подчертава в тази връзка, че 
нередностите често се дължат на 
неправилното транспониране и по-
стриктните правила, прилагани от 
държавите-членки; във връзка с това, 
също така, препоръчва по време на 
преговорите за разширяване на ЕС, 
страните – кандидатки за членство 
да гарантират съвместимостта на 
своите закони за обществените 
поръчки със законодателството на 
ЕС; призовава Комисията и държавите-
членки да преразгледат, в 
сътрудничество с регионалните и 



AM\803580BG.doc 7/20 PE438.443v01-00

BG

уеднаквяване на въпросните разпоредби 
и опростяване на цялата нормативна 
уредба за обществени поръчки, така че 
да се намали риска от грешки и да се 
подобри ефикасността при използване 
на структурните фондове;

местните органи на управление, 
съвкупността от различни разпоредби, 
приложими за обществените поръчки 
във връзка с различните дейности и 
програми, осъществявани в рамките на 
структурните фондове, с оглед 
уеднаквяване на въпросните разпоредби 
и опростяване на цялата нормативна 
уредба за обществени поръчки, така че 
да се намали риска от грешки и да се 
подобри ефикасността при използване 
на структурните фондове;

Or. hu

Изменение 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки – не на 
последно място, защото
продължителните процедури по 
обжалване се възпрепятстват от 
различни участници, ето защо 
приветства факта, че благодарение на 
плана за възстановяване, за основните 
публични проекти е възможно да се 
прилагат ускорени версии на 
процедурите, посочени в директивите за 
обществени поръчки, по-специално през 
2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат 
местните органи при прилагането на 
тези нови процедури, като във всеки 
случай се спазват стандартните правила 
и разпоредби относно обществените 
поръчки;

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки и 
опасността от съдебни искове под 
формата на продължителни
процедури по обжалване, които често
се възпрепятстват от различни 
участници, ето защо приветства факта, 
че благодарение на плана за 
възстановяване, за основните публични 
проекти е възможно да се прилагат 
ускорени версии на процедурите, 
посочени в директивите за обществени 
поръчки, по-специално през 2009 и 2010 
г.; призовава държавите-членки да 
използват процедурата и да
подпомагат местните органи при 
прилагането на тези процедури, като във 
всеки случай се спазват стандартните 
правила и разпоредби относно 
обществените поръчки;
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Or. en

Изменение 7
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки – не на 
последно място, защото
продължителните процедури по 
обжалване се възпрепятстват от 
различни участници, ето защо 
приветства факта, че благодарение на 
плана за възстановяване, за основните 
публични проекти е възможно да се 
прилагат ускорени версии на 
процедурите, посочени в директивите за 
обществени поръчки, по-специално през 
2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат 
местните органи при прилагането на 
тези нови процедури, като във всеки 
случай се спазват стандартните правила 
и разпоредби относно обществените 
поръчки;

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки, по-
конкретно продължителните 
процедури по обжалване, ето защо 
приветства факта, че благодарение на 
плана за възстановяване, за основните 
публични проекти е възможно да се 
прилагат ускорени версии на 
процедурите, посочени в директивите за 
обществени поръчки, по-специално през 
2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат 
местните органи при прилагането на 
тези нови процедури, като във всеки 
случай се спазват стандартните правила 
и разпоредби относно обществените
поръчки;

Or. pl

Изменение 8
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
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също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки – не на 
последно място, защото 
продължителните процедури по 
обжалване се възпрепятстват от 
различни участници, ето защо 
приветства факта, че благодарение на 
плана за възстановяване, за основните 
публични проекти е възможно да се 
прилагат ускорени версии на 
процедурите, посочени в директивите за 
обществени поръчки, по-специално през 
2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат 
местните органи при прилагането на 
тези нови процедури, като във всеки 
случай се спазват стандартните правила 
и разпоредби относно обществените 
поръчки;

също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки – не на 
последно място, защото 
продължителните процедури по 
обжалване се възпрепятстват от 
различни участници, ето защо 
приветства факта, че благодарение на 
плана за възстановяване, за основните 
публични проекти е възможно да се 
прилагат ускорени версии на 
процедурите, посочени в директивите за 
обществени поръчки, по-специално през 
2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат 
местните и регионалните органи при 
изпълнението и прилагането на тези 
нови процедури, като във всеки случай 
се спазват стандартните правила и 
разпоредби относно обществените 
поръчки;

Or. ro

Изменение 9
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки – не на 
последно място, защото 
продължителните процедури по 
обжалване се възпрепятстват от 
различни участници, ето защо 
приветства факта, че благодарение на 
плана за възстановяване, за основните 
публични проекти е възможно да се 
прилагат ускорени версии на 
процедурите, посочени в директивите за 

3. счита, че не само разходите и 
сложността могат да бъдат пречка, но 
също така и необходимото време за 
осъществяване на процеса на възлагане 
на обществените поръчки – не на 
последно място, защото 
продължителните процедури по 
обжалване се възпрепятстват от 
различни участници, и поради тази 
причина призовава към ускоряване на 
електронното възлагане на поръчки и 
стандартизацията на формулярите;
ето защо приветства факта, че 
благодарение на плана за
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обществени поръчки, по-специално през 
2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат 
местните органи при прилагането на 
тези нови процедури, като във всеки 
случай се спазват стандартните правила 
и разпоредби относно обществените 
поръчки;

възстановяване, за основните публични 
проекти е възможно да се прилагат 
ускорени версии на процедурите, 
посочени в директивите за обществени 
поръчки, по-специално през 2009 и 
2010 г.; призовава държавите-членки да 
подкрепят и подпомагат местните 
органи при прилагането на тези нови 
процедури, като във всеки случай се 
спазват стандартните правила и 
разпоредби относно обществените 
поръчки;

Or. de

Изменение 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 3a (new)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да разгледа 
възможността за използване, дори и 
след 2010 г. ускорени версии на 
процедурите във връзка със
структурните фондове и за 
удължаване на временното 
увеличение на праговете с 
конкретната цел за увеличаване на 
инвестициите;

Or. de

Изменение 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва с неудовлетворение факта, 4. отбелязва с неудовлетворение факта, 
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че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 
инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни 
партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 
се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата; счита, 
че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията и да се 
установят ясни правила за публично-
частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на 
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват ясна рамка за 
публично-частните партньорства с 
оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и 
намаляване на натиска върху 
публичните бюджети, в контекста, 
определен от принципа за съфинасиране 
и последиците от глобалната 
икономическа криза;

че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 
инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни 
партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 
се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били 
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата; счита, 
че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията пред
публично-частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на 
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват последователна
рамка за публично-частните 
партньорства с оглед създаване на 
правна сигурност за всички 
заинтересовани страни и намаляване на 
натиска върху публичните бюджети, в 
контекста, определен от принципа за 
съфинасиране и последиците от 
глобалната икономическа криза;

Or. en

Изменение 12
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва с неудовлетворение факта, 
че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 

4. отбелязва с неудовлетворение факта, 
че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 



PE438.443v01-00 12/20 AM\803580BG.doc

BG

инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни 
партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 
се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били 
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата; счита, 
че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията и да се 
установят ясни правила за публично-
частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват ясна рамка за 
публично-частните партньорства с 
оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и 
намаляване на натиска върху 
публичните бюджети, в контекста, 
определен от принципа за съфинасиране 
и последиците от глобалната 
икономическа криза;

инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни 
партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 
се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били 
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата, 
поради много сложните процедури за 
възлагане на обществени поръчки; 
счита, че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията и да се 
установят ясни правила за публично-
частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на 
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват ясна рамка за 
публично-частните партньорства с 
оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и 
намаляване на натиска върху 
публичните бюджети, в контекста, 
определен от принципа за съфинасиране 
и последиците от глобалната 
икономическа криза;

Or. pl

Изменение 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва с неудовлетворение факта, 
че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 
инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни

4. отбелязва с неудовлетворение факта, 
че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 
инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни 
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партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 
се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били 
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата; счита, 
че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията и да се 
установят ясни правила за публично-
частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на 
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват ясна рамка за 
публично-частните партньорства с 
оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и 
намаляване на натиска върху 
публичните бюджети, в контекста, 
определен от принципа за съфинасиране 
и последиците от глобалната 
икономическа криза;

партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 
се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били 
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата; счита, 
че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията пред
публично-частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на 
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват ясна рамка за 
публично-частните партньорства с 
оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и 
намаляване на натиска върху 
публичните бюджети, в контекста, 
определен от принципа за съфинасиране 
и последиците от глобалната 
икономическа криза;

Or. de

Изменение 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва с неудовлетворение факта, 
че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за 
инфраструктурни проекти, разработени 
в контекста на публично-частни 
партньорства и съпътстващи договори с 
частни стопански субекти, основаващи 

(не касае българската езикова 
редакция)
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се на обществени поръчки, възложени 
на поднационално равнище водят до 
загуба на безвъзмездни средства на 
Европейския съюз, които преди са били 
на разположение за финансиране 
развитието на инфраструктурата;  счита, 
че е от ключово значение да се 
премахнат препятствията и да се 
установят ясни правила за публично-
частните партньорства, ако 
Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на 
инвестиции за инфраструктурата и 
предоставянето на качествени услуги; 
приканва Комисията да гарантира, че 
разпоредбите по прилагане относно 
обществените поръчки и структурните 
фондове установяват ясна рамка за 
публично-частните партньорства с 
оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и 
намаляване на натиска върху 
публичните бюджети, в контекста, 
определен от принципа за съфинасиране 
и последиците от глобалната 
икономическа криза;

Or. de

Изменение 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава правото на местните и 
регионални органи вземат по 
демократичен начин решения относно 
най-добрите средства за предоставяне 
на обществени услуги, включително 
решения за това да прибягват до 
дружества, които те притежават или 
контролират; счита , че дори без 
наличието на задължителни тръжни 

5. признава правото на местните и 
регионални органи вземат по-
демократичен начин решения относно 
най-добрите средства за предоставяне 
на обществени услуги, включително 
решения за това да прибягват до 
дружества, които те притежават или 
контролират без каквато и да е намеса 
от страна на частен партньор; счита 
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процедури, междуобщинското 
сътрудничество при предоставяне на 
услуги следва да бъде прието като 
законен способ за предоставяне на 
вътрешни услуги, както и че 
поднационалните участници следва да 
са в състояние да възлагат задачи, 
свързани с предоставянето на услуги, на 
дружества, които те притежават или 
контролират, при условие че 
въпросните дружества не се 
конкурират на външни пазари; 
предлага Комисията да направи 
оценка относно това дали все още е 
налице правна несигурност относно 
понятията „публичен орган“ и 
„вътрешни услуги“ в светлината на 
различните решения1 на Съда на 
Европейския съюз и, при 
необходимост, да предприеме стъпки 
за тяхното изясняване, така че 
принципът на субсидиарност да бъде 
спазен;

, че дори без наличието на 
задължителни тръжни процедури, 
междуобщинското сътрудничество или 
други форми на сътрудничество 
между публичните институции при 
предоставяне на услуги следва да бъде 
прието като законен способ за 
предоставяне на вътрешни услуги, както 
и че поднационалните участници следва 
да са в състояние да възлагат задачи, 
свързани с предоставянето на 
обществени услуги, на дружества, 
които те притежават или контролират.

Or. en

Изменение 16
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава правото на местните и 
регионални органи вземат по 
демократичен начин решения относно 
най-добрите средства за предоставяне 
на обществени услуги, включително 
решения за това да прибягват до 
дружества, които те притежават или 
контролират; счита , че дори без 
наличието на задължителни тръжни 
процедури, междуобщинското 
сътрудничество при предоставяне на 
услуги следва да бъде прието като 

5. признава правото на местните и 
регионални органи вземат по-
демократичен начин решения относно 
най-добрите средства за предоставяне 
на обществени услуги, включително 
решения за това да прибягват до 
дружества, които те притежават или 
контролират, с право на държавна 
намеса единствено в случаите, които 
са от обществен интерес; счита , че 
дори без наличието на задължителни 
тръжни процедури, междуобщинското 
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законен способ за предоставяне на 
вътрешни услуги, както и че 
поднационалните участници следва да 
са в състояние да възлагат задачи, 
свързани с предоставянето на услуги, на 
дружества, които те притежават или 
контролират, при условие че въпросните 
дружества не се конкурират на външни 
пазари; предлага Комисията да направи 
оценка относно това дали все още е 
налице правна несигурност относно 
понятията „публичен орган“ и 
„вътрешни услуги“ в светлината на 
различните решения1 на Съда на 
Европейския съюз и, при необходимост, 
да предприеме стъпки за тяхното 
изясняване, така че принципът на 
субсидиарност да бъде спазен;

сътрудничество при предоставяне на 
услуги следва да бъде прието като 
законен способ за предоставяне на 
вътрешни услуги, както и че 
поднационалните участници следва да 
са в състояние да възлагат задачи, 
свързани с предоставянето на услуги, на 
дружества, които те притежават или 
контролират, при условие че въпросните 
дружества не се конкурират на външни 
пазари; предлага Комисията да направи 
оценка относно това дали все още е 
налице правна несигурност относно 
понятията „публичен орган“ и 
„вътрешни услуги“ в светлината на 
различните решения1 на Съда на 
Европейския съюз и, при необходимост, 
да предприеме стъпки за тяхното 
изясняване, така че принципът на 
субсидиарност да бъде спазен;

Or. ro

Изменение 17
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава правото на местните и 
регионални органи вземат по 
демократичен начин решения относно 
най-добрите средства за предоставяне 
на обществени услуги, включително 
решения за това да прибягват до 
дружества, които те притежават или 
контролират; счита , че дори без 
наличието на задължителни тръжни 
процедури, междуобщинското 
сътрудничество при предоставяне на 
услуги следва да бъде прието като 
законен способ за предоставяне на 
вътрешни услуги, както и че 
поднационалните участници следва да 

5. признава правото на местните и 
регионални органи вземат по 
демократичен начин решения относно 
най-добрите средства за предоставяне 
на обществени услуги, включително 
решения за това да прибягват до 
дружества, които те притежават или 
контролират; счита , че дори без 
наличието на задължителни тръжни 
процедури, 
междуобщинското сътрудничество при 
предоставяне на услуги следва да бъде 
прието като законен способ за 
предоставяне на вътрешни услуги, както 
и че поднационалните участници следва
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са в състояние да възлагат задачи, 
свързани с предоставянето на услуги, на 
дружества, които те притежават или 
контролират, при условие че въпросните 
дружества не се конкурират на външни 
пазари; предлага Комисията да направи 
оценка относно това дали все още е 
налице правна несигурност относно 
понятията „публичен орган“ и 
„вътрешни услуги“ в светлината на 
различните решения на Съда на 
Европейския съюз и, при необходимост, 
да предприеме стъпки за тяхното 
изясняване, така че принципът на 
субсидиарност да бъде спазен;

да са в състояние да възлагат задачи, 
свързани с предоставянето на услуги, на 
дружества, които те притежават или 
контролират,
при условие че въпросните дружества 
не се конкурират на външни пазари; 
предлага Комисията да направи оценка 
относно това дали все още е налице 
правна несигурност относно понятията 
„публичен орган“ и „вътрешни услуги“
в светлината на различните решения на 
Съда на Европейския съюз и, при 
необходимост, да предприеме стъпки за 
тяхното изясняване, така че принципът 
на субсидиарност да бъде спазен; 
призовава за определяне на 
понятието "вътрешни", по-
специално по отношение на 
обществения транспорт на местно 
равнище;

Or. de

Изменение 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква, че инициативите на 
Комисията по отношение на 
обществените поръчки се нуждаят 
от по-добро координиране, за да се 
избегне липсата на последователност 
по отношение на европейските 
директиви относно обществените 
поръчки и предизвикването на 
проблеми от правно естество за 
стопанските субекти; в тази връзка 
призовава за по-добра координация в 
рамките на Европейската комисия, в 
това число за единен уебсайт с ясни 
структури, които да насърчават 
прозрачността на законодателния 
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процес в тази област;

Or. de

Изменение 19
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква необходимостта от 
насърчаване на МСП да участват в 
сферата на обществените поръчки, 
организирани от мести и регионални 
органи, в съответствие с общите 
цели на ЕС за осигуряване на подкрепа 
на МСП. Увеличаване на участието 
на МСП може да се гарантира чрез 
съответното предоставяне на 
информация, провеждането на 
консултации и на курсове за обучение, 
предоставянето на практическа 
помощ и осигуряването на подходяща 
регулаторна среда; 

Or. hu

Изменение 20
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение 1a.

5б. изтъква необходимостта от 
засилване на дисциплината по 
отношение на плащанията от 
страна на възлагащите органи по 
време на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки на местно и 
регионално равнище, по-специално 
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поради това, че незаплащането на 
дължимите суми за извършената 
работа често води до липса на 
финансови резерви при МСП, които 
фалират и биват ликвидирани;

Or. hu

Изменение 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да изясни
съответните правила за обществените 
поръчки и да преразгледа 
нормативната уредба, за да не се 
подкопават правомощията и правата 
на местните органи на управление, 
свързани с решения относно 
устройството на тяхната 
територия.

6. призовава Комисията да състави, при 
тясно сътрудничество в Европейския 
парламент , Съвета и регионалните и 
местни органи на управление,
съответните правила за обществените 
поръчки, които да бъдат достатъчно 
ясни и позволяват на възлагащите 
органи ясно да определят, които 
договори за обществени поръчки и 
концесии са предмет на възлагане и по 
този начин да направят 
разграничаване между тях и тези 
проекти за урбанистично развитие, за 
които няма задължение за възлагане 
на договори.    

Or. de

Изменение 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква трудността при 
разграничаване на договорите за 
публични работи от 

6. присъединява се към безпокойството, 
изразено от редица местни органи, в 
отговор на тълкуването на решенията1
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градоустройствените дейности на 
публичните органи и се присъединява
към безпокойството, изразено от редица 
местни органи, в отговор на 
тълкуването на решенията1 на Съда на 
Европейския съюз в областта на 
урбанистичното развитие; изразява 
твърда убеденост, че стриктното 
прилагане от оперативна и правна 
гледна точка на правилата за 
обществени поръчки може да 
възпрепятства урбанистичното 
развитие; призовава Комисията да 
изясни съответните правила за 
обществените поръчки и да преразгледа 
нормативната уредба, за да не се 
подкопават правомощията и правата на 
местните органи на управление, 
свързани с решения относно 
устройството на тяхната територия.

на Съда на Европейския съюз в областта 
на урбанистичното развитие; изразява 
твърда убеденост, че стриктното 
прилагане от оперативна и правна 
гледна точка на правилата за 
обществени поръчки може да 
възпрепятства урбанистичното 
развитие; призовава Комисията да 
изясни съответните правила за 
обществените поръчки, така че да 
бъдат улеснени споразуменията за 
земите между публичния и частния 
сектор без излишното изискване за 
задължително възлагане на 
обществена поръчка и без да се 
подкопават правомощията и правата на 
местните органи на управление, 
свързани с решения относно 
устройството на тяхната територия; с 
огромен интерес очаква решението на 
Съда по дело C-451/08; подкрепя 
становището на генералния адвокат 
на Съда, изразено на 17 ноември 2009 г. 
по дело C-451/08: Тези широки и 
амбициозни цели трябва да не се 
забравят при тълкуването на 
директивата, но не трябва да се 
приема, че чрез позоваване на целите 
на мярката, нейното приложно поле 
може да бъде разширявано до безкрай. 
(Параграф 35); в противен случай 
съществува риск "всички дейности по 
градското планиране да трябва да 
бъдат зависими от разпоредбите на 
директивата, тъй като по дефиниция 
разпоредбите относно възможното 
извършване на строителни дейности 
намаляват съществено стойността 
на въпросната земя".

Or. en


