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Pozměňovací návrh 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální 
orgány patří mezi největší nákupčí
v Evropě, a hrají proto zásadní úlohu 
při uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, orgánům na nižší než 
celostátní úrovni obecně chybí právní
znalosti, dostatečná odborná příprava
a pokyny pro zadávání veřejných zakázek;

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální 
orgány patří mezi největší nákupčí
v Evropě, a hrají proto zásadní úlohu 
při uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, orgánům na nižší než 
celostátní úrovni vzhledem ke složitosti 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže a zadávání veřejných zakázek 
často chybějí odborné znalosti právního 
rámce a jeho uplatňování v praxi, 
dostatečná odborná příprava a pokyny 
pro zadávání veřejných zakázek; 

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální 
orgány patří mezi největší nákupčí
v Evropě, a hrají proto zásadní úlohu 
při uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, orgánům na nižší než 
celostátní úrovni obecně chybí právní 
znalosti, dostatečná odborná příprava
a pokyny pro zadávání veřejných zakázek; 
vyzývá členské státy, aby zavedly odborná 
školení o pravidlech pro zadávání 
veřejných zakázek (zahrnující konkrétní 

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální 
orgány patří mezi největší nákupčí
v Evropě, a hrají proto zásadní úlohu 
při uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, orgánům na nižší než 
celostátní úrovni obecně chybí právní 
znalosti, dostatečná odborná příprava
a pokyny pro zadávání veřejných zakázek; 
vyzývá členské státy, aby zavedly odborná 
školení o pravidlech pro zadávání 
veřejných zakázek (zahrnující konkrétní 
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aspekty, jako jsou sociální
a environmentální kritéria a kritéria 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovaly 
využívání informačních a komunikačních
technologií s cílem zlepšit znalost těchto 
pravidel a správní kapacitu místních
a regionálních orgánů;

aspekty, jako jsou sociální
a environmentální kritéria a kritéria 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovaly 
využívání informačních a komunikačních 
technologií s cílem zlepšit znalost těchto 
pravidel a správní kapacitu místních
a regionálních orgánů; v této souvislosti 
navrhuje možnost vytvoření uskupení 
pro zadávání veřejných zakázek 
na regionální úrovni, která by byla 
založena na spolupráci místních, 
resp. regionálních orgánů a významně 
by zlepšila účelnost a účinnost zadávání 
veřejných zakázek prostřednictvím 
kontaktů a vzájemné výměny zkušeností
a informací;

Or. hu

Pozměňovací návrh 3
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální 
orgány patří mezi největší nákupčí
v Evropě, a hrají proto zásadní úlohu 
při uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, orgánům na nižší než 
celostátní úrovni obecně chybí právní 
znalosti, dostatečná odborná příprava
a pokyny pro zadávání veřejných zakázek; 
vyzývá členské státy, aby zavedly odborná 
školení o pravidlech pro zadávání 
veřejných zakázek (zahrnující konkrétní 
aspekty, jako jsou sociální
a environmentální kritéria a kritéria 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovaly 
využívání informačních a komunikačních 
technologií s cílem zlepšit znalost těchto 
pravidel a správní kapacitu místních
a regionálních orgánů;

1. zdůrazňuje, že ačkoli místní a regionální 
orgány patří mezi největší nákupčí
v Evropě, a hrají proto zásadní úlohu 
při uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, orgánům na nižší než 
celostátní úrovni obecně chybí právní 
znalosti, dostatečná odborná příprava
a pokyny pro zadávání veřejných zakázek; 
vyzývá členské státy, aby zavedly odborná 
školení o pravidlech pro zadávání 
veřejných zakázek (zahrnující konkrétní 
aspekty, jako jsou sociální
a environmentální kritéria a kritéria 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovaly 
využívání informačních a komunikačních 
technologií s cílem zlepšit znalost těchto 
pravidel a správní kapacitu místních
a regionálních orgánů; připomíná dále, 
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že je i nadále nutné pokračovat 
ve snahách o odhalování a omezování 
korupce na úrovni místních
a regionálních orgánů, a to s využitím 
školení, poskytování informací
a zapojením veřejnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 4
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své 
výroční zprávě za rozpočtový rok 2008 
uvedl, že nedodržení pravidel EU 
pro zadávání veřejných zakázek je jedním 
ze dvou nejčastějších důvodů k odepření 
poskytnutí finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nesrovnalosti 
bývají často způsobeny nesprávným 
provedením a uplatňováním přísnějších
pravidel členskými státy; vyzývá Komisi
a členské státy, aby ve spolupráci
s regionálními a místními orgány 
zrevidovaly jednotlivé soubory pravidel 
týkající se zadávání veřejných zakázek 
pro různé činnosti a programy realizované
v rámci strukturálních fondů, a to s cílem 
tato pravidla sjednotit a zjednodušit celý 
právní rámec zadávání veřejných zakázek 
tak, aby se snížilo riziko vzniku chyb
a zvýšila se efektivita využívání 
strukturálních fondů;

2. zdůrazňuje, že Účetní dvůr pravidelně 
ve svých výročních zprávách o plnění 
rozpočtu uvádí a také ve své poslední 
výroční zprávě za rozpočtový rok 2008 
uvedl, že nedodržení pravidel EU 
pro zadávání veřejných zakázek je jedním 
ze dvou nejčastějších důvodů chyb
a nesrovnalostí, které se vyskytují 
při realizaci evropských projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů EU a z Fondu soudržnosti; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nesrovnalosti 
bývají často způsobeny nesprávným 
provedením právních předpisů EU
a uplatňováním odlišných pravidel 
členskými státy; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby ve spolupráci s regionálními
a místními orgány zrevidovaly jednotlivé 
soubory pravidel týkající se zadávání 
veřejných zakázek, a to s cílem tato 
pravidla sjednotit a zjednodušit celý právní 
rámec zadávání veřejných zakázek 
zejména tak, aby se snížilo riziko vzniku 
chyb a zvýšila se efektivita využívání 
strukturálních fondů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 5
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své 
výroční zprávě za rozpočtový rok 2008 
uvedl, že nedodržení pravidel EU 
pro zadávání veřejných zakázek je jedním 
ze dvou nejčastějších důvodů k odepření 
poskytnutí finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nesrovnalosti 
bývají často způsobeny nesprávným 
provedením a uplatňováním přísnějších 
pravidel členskými státy; vyzývá Komisi
a členské státy, aby ve spolupráci
s regionálními a místními orgány 
zrevidovaly jednotlivé soubory pravidel 
týkající se zadávání veřejných zakázek pro
různé činnosti a programy realizované
v rámci strukturálních fondů, a to s cílem 
tato pravidla sjednotit a zjednodušit celý 
právní rámec zadávání veřejných zakázek 
tak, aby se snížilo riziko vzniku chyb
a zvýšila se efektivita využívání 
strukturálních fondů;

2. zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své 
výroční zprávě za rozpočtový rok 2008 
uvedl, že nedodržení pravidel EU 
pro zadávání veřejných zakázek je jedním 
ze dvou nejčastějších důvodů k odepření 
poskytnutí finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nesrovnalosti 
bývají často způsobeny nesprávným 
provedením a uplatňováním přísnějších 
pravidel členskými státy; v této souvislosti 
doporučuje také, aby se kandidátské země
v průběhu jednání o přistoupení k EU 
zaručily, že jejich právní předpisy v oblasti 
zadávání veřejných zakázek odpovídají 
právním předpisům Unie; vyzývá Komisi
a členské státy, aby ve spolupráci
s regionálními a místními orgány 
zrevidovaly jednotlivé soubory pravidel 
týkající se zadávání veřejných zakázek 
pro různé činnosti a programy realizované
v rámci strukturálních fondů, a to s cílem 
tato pravidla sjednotit a zjednodušit celý 
právní rámec zadávání veřejných zakázek 
tak, aby se snížilo riziko vzniku chyb
a zvýšila se efektivita využívání 
strukturálních fondů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 3



AM\803580CS.doc 7/18 PE438.443v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že nejen nákladnost
a složitost, ale také doba potřebná 
pro dokončení postupu zadávání veřejných 
zakázek může být překážkou, a to zejména 
proto, že různí aktéři maří zdlouhavé 
odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, 
že plán obnovy umožňuje použít konkrétně
v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, 
které jsou stanoveny ve směrnicích
o veřejných zakázkách, v souvislosti
s velkými veřejnými projekty; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly místní 
orgány a poskytovaly jim pomoc 
při uplatňování těchto nových postupů, a to 
vždy v souladu s obecnými pravidly
a předpisy pro zadávání veřejných zakázek;

3. domnívá se, že překážkou může být 
nejen nákladnost a složitost, ale také doba 
potřebná k dokončení postupu zadávání 
veřejných zakázek a hrozba právních 
kroků ve formě zdlouhavých odvolacích 
postupů, které často maří různí aktéři,
a vítá tedy skutečnost, že plán obnovy 
umožňuje použít konkrétně v letech 2009
a 2010 zrychlené postupy, které jsou 
stanoveny ve směrnicích o veřejných 
zakázkách, v souvislosti s velkými 
veřejnými projekty; vyzývá členské státy, 
aby tento postup využívaly a poskytovaly 
místním orgánům pomoc při uplatňování 
těchto postupů, a to vždy v souladu
s obecnými pravidly a předpisy 
pro zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že nejen nákladnost
a složitost, ale také doba potřebná 
pro dokončení postupu zadávání veřejných 
zakázek může být překážkou, a to zejména 
proto, že různí aktéři maří zdlouhavé 
odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, 
že plán obnovy umožňuje použít konkrétně
v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, 
které jsou stanoveny ve směrnicích
o veřejných zakázkách, v souvislosti
s velkými veřejnými projekty; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly místní 
orgány a poskytovaly jim pomoc 
při uplatňování těchto nových postupů, a to 

3. domnívá se, že překážkou může být
nejen nákladnost a složitost, ale také doba 
potřebná k dokončení postupu zadávání 
veřejných zakázek, zejména zdlouhavé 
odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, 
že plán obnovy umožňuje použít konkrétně
v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, 
které jsou stanoveny ve směrnicích
o veřejných zakázkách, v souvislosti
s velkými veřejnými projekty; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly místní 
orgány a poskytovaly jim pomoc 
při uplatňování těchto nových postupů, a to 
vždy v souladu s obecnými pravidly
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vždy v souladu s obecnými pravidly
a předpisy pro zadávání veřejných zakázek;

a předpisy pro zadávání veřejných zakázek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 8
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že nejen nákladnost
a složitost, ale také doba potřebná 
pro dokončení postupu zadávání veřejných 
zakázek může být překážkou, a to zejména 
proto, že různí aktéři maří zdlouhavé 
odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, 
že plán obnovy umožňuje použít konkrétně
v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, 
které jsou stanoveny ve směrnicích
o veřejných zakázkách, v souvislosti
s velkými veřejnými projekty; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly místní 
orgány a poskytovaly jim pomoc 
při uplatňování těchto nových postupů, a to 
vždy v souladu s obecnými pravidly
a předpisy pro zadávání veřejných zakázek;

3. domnívá se, že nejen nákladnost
a složitost, ale také doba potřebná 
pro dokončení postupu zadávání veřejných 
zakázek může být překážkou, a to zejména 
proto, že různí aktéři maří zdlouhavé 
odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, 
že plán obnovy umožňuje použít konkrétně
v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, 
které jsou stanoveny ve směrnicích
o veřejných zakázkách, v souvislosti
s velkými veřejnými projekty; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly místní
a regionální orgány a poskytovaly jim 
pomoc při uplatňování a využívání těchto 
nových postupů, a to vždy v souladu
s obecnými pravidly a předpisy 
pro zadávání veřejných zakázek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že nejen nákladnost
a složitost, ale také doba potřebná 
pro dokončení postupu zadávání veřejných 

3. domnívá se, že nejen nákladnost
a složitost, ale také doba potřebná 
pro dokončení postupu zadávání veřejných 
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zakázek může být překážkou, a to zejména 
proto, že různí aktéři maří zdlouhavé 
odvolací postupy, a vítá tedy skutečnost, 
že plán obnovy umožňuje použít konkrétně
v letech 2009 a 2010 zrychlené postupy, 
které jsou stanoveny ve směrnicích
o veřejných zakázkách, v souvislosti
s velkými veřejnými projekty; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly místní 
orgány a poskytovaly jim pomoc 
při uplatňování těchto nových postupů, a to 
vždy v souladu s obecnými pravidly
a předpisy pro zadávání veřejných zakázek;

zakázek může být překážkou, a to zejména 
proto, že různí aktéři maří zdlouhavé 
odvolací postupy; požaduje proto 
přednostní podporu elektronického 
zadávání veřejných zakázek
a standardizaci formulářů; vítá tedy 
skutečnost, že plán obnovy umožňuje 
použít konkrétně v letech 2009 a 2010 
zrychlené postupy, které jsou stanoveny 
ve směrnicích o veřejných zakázkách,
v souvislosti s velkými veřejnými projekty; 
vyzývá členské státy, aby podporovaly 
místní orgány a poskytovaly jim pomoc 
při uplatňování těchto nových postupů, a to 
vždy v souladu s obecnými pravidly
a předpisy pro zadávání veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zjistila, zda je 
možné využít urychleného postupu
v rámci strukturálních fondů a také 
prodloužení časově omezených hraničních 
hodnot zejména pro rychlejší investování
i po roce 2010;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 
smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, 
které byly dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky
a zavést jasná pravidla pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, chce-li 
být Evropská unie schopna přinášet 
potřebné investice do infrastruktury
a kvalitních služeb; vyzývá Komisi
k zajištění toho, aby prováděcí pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek
a strukturální fondy stanovila jasný rámec 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru s cílem vytvořit právní jistotu 
pro všechny zúčastněné strany a snížit tlak 
na veřejné rozpočty, a to v souvislosti 
se zásadou spolufinancování a s důsledky 
globální hospodářské krize;

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 
smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, 
které byly dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, chce-li být Evropská unie schopna 
přinášet potřebné investice do 
infrastruktury a kvalitních služeb; vyzývá 
Komisi k zajištění toho, aby prováděcí 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek
a strukturální fondy stanovila promyšlený
rámec pro partnerství veřejného
a soukromého sektoru s cílem vytvořit 
právní jistotu pro všechny zúčastněné 
strany a snížit tlak na veřejné rozpočty, a to
v souvislosti se zásadou spolufinancování a 
s důsledky globální hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 
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smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, 
které byly dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky
a zavést jasná pravidla pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, chce-li 
být Evropská unie schopna přinášet 
potřebné investice do infrastruktury
a kvalitních služeb; vyzývá Komisi
k zajištění toho, aby prováděcí pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek
a strukturální fondy stanovila jasný rámec 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru s cílem vytvořit právní jistotu 
pro všechny zúčastněné strany a snížit tlak 
na veřejné rozpočty, a to v souvislosti 
se zásadou spolufinancování a s důsledky 
globální hospodářské krize;

smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech s ohledem na velmi složité 
postupy zadávání veřejných zakázek 
ke ztrátě dotací z Evropské unie, které byly 
dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky
a zavést jasná pravidla pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, chce-li 
být Evropská unie schopna přinášet 
potřebné investice do infrastruktury
a kvalitních služeb; vyzývá Komisi
k zajištění toho, aby prováděcí pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek
a strukturální fondy stanovila jasný rámec 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru s cílem vytvořit právní jistotu 
pro všechny zúčastněné strany a snížit tlak 
na veřejné rozpočty, a to v souvislosti 
se zásadou spolufinancování a s důsledky 
globální hospodářské krize;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 
smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, 
které byly dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 
smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, 
které byly dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky
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a zavést jasná pravidla pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, chce-li 
být Evropská unie schopna přinášet 
potřebné investice do infrastruktury
a kvalitních služeb; 

pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, chce-li být Evropská unie schopna 
přinášet potřebné investice 
do infrastruktury a kvalitních služeb; 

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje skutečnosti, že přidělování 
prostředků ze strukturálních fondů 
na projekty infrastruktury, které byly 
realizovány v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a s nimi spojené 
smlouvy se soukromými subjekty, jež 
vzešly z veřejných zakázek na nižší než 
celostátní úrovni, vedly v některých 
případech ke ztrátě dotací z Evropské unie, 
které byly dříve pro financování rozvoje 
infrastruktury k dispozici; je přesvědčen, 
že je zásadně důležité odstranit překážky
a zavést jasná pravidla pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, chce-li 
být Evropská unie schopna přinášet 
potřebné investice do infrastruktury
a kvalitních služeb; vyzývá Komisi
k zajištění toho, aby prováděcí pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek
a strukturální fondy stanovila jasný rámec 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru s cílem vytvořit právní jistotu 
pro všechny zúčastněné strany a snížit tlak 
na veřejné rozpočty, a to v souvislosti 
se zásadou spolufinancování a s důsledky 
globální hospodářské krize;

(netýká se českého znění)
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Or. de

Pozměňovací návrh 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává právo místních a regionálních 
orgánů rozhodovat demokraticky o tom, 
jakým způsobem lze nejlépe poskytovat 
veřejné služby, včetně rozhodování
o využití služeb společností, které tyto 
orgány vlastní nebo řídí; je přesvědčen, 
že interkomunální spolupráce 
při poskytování služeb by měla být uznána 
jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných 
nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost 
zadávat úkoly související s poskytováním 
služeb společnostem, které vlastní nebo 
řídí, za předpokladu, že se tyto společnosti 
neúčastní hospodářské soutěže na 
vnějších trzích; navrhuje, aby Komise 
posoudila, zda ještě přetrvává nějaká 
právní nejistota v souvislosti s pojmy 
„orgán veřejné moci“ a „vnitřní služby“ 
ve světle několika rozsudků Soudního 
dvora, a bude-li to nutné, podnikla kroky
k jejich vyjasnění tak, aby byla dodržena 
zásada subsidiarity;

5. uznává právo místních a regionálních 
orgánů rozhodovat demokraticky o tom, 
jakým způsobem lze nejlépe poskytovat 
veřejné služby, včetně rozhodování
o využití služeb společností, které tyto 
orgány vlastní nebo řídí, a to bez zapojení 
soukromých partnerů; je přesvědčen, 
že interkomunální spolupráce a jiné formy 
spolupráce v rámci veřejného sektoru 
při poskytování služeb by měla být uznána 
jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných 
nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost 
zadávat úkoly související s poskytováním 
veřejných služeb společnostem, které 
vlastní nebo řídí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává právo místních a regionálních 
orgánů rozhodovat demokraticky o tom, 
jakým způsobem lze nejlépe poskytovat 
veřejné služby, včetně rozhodování
o využití služeb společností, které tyto 
orgány vlastní nebo řídí; je přesvědčen, 
že interkomunální spolupráce při 
poskytování služeb by měla být uznána 
jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných 
nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost 
zadávat úkoly související s poskytováním 
služeb společnostem, které vlastní nebo 
řídí, za předpokladu, že se tyto společnosti 
neúčastní hospodářské soutìže na vnějších 
trzích; navrhuje, aby Komise posoudila, 
zda ještě přetrvává nějaká právní nejistota
v souvislosti s pojmy „orgán veřejné moci“
a „vnitřní služby“ ve světle několika 
rozsudků Soudního dvora, a bude-li to 
nutné, podnikla kroky k jejich vyjasnění 
tak, aby byla dodržena zásada subsidiarity;

5. uznává právo místních a regionálních 
orgánů rozhodovat demokraticky o tom, 
jakým způsobem lze nejlépe poskytovat 
veřejné služby, včetně rozhodování
o využití služeb společností, které tyto 
orgány vlastní nebo řídí, přičemž ke státní 
intervenci by mělo docházet pouze
v případě obecného veřejného zájmu; je 
přesvědčen, že interkomunální spolupráce 
při poskytování služeb by měla být uznána 
jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných 
nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost 
zadávat úkoly související s poskytováním 
služeb společnostem, které vlastní nebo 
řídí, za předpokladu, že se tyto společnosti 
neúčastní hospodářské soutěže na vnějších 
trzích; navrhuje, aby Komise posoudila, 
zda ještě přetrvává nějaká právní nejistota
v souvislosti s pojmy „orgán veřejné moci“
a „vnitřní služby“ ve světle několika 
rozsudků Soudního dvora, a bude-li to 
nutné, podnikla kroky k jejich vyjasnění 
tak, aby byla dodržena zásada subsidiarity;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává právo místních a regionálních 
orgánů rozhodovat demokraticky o tom, 

5. uznává právo místních a regionálních 
orgánů rozhodovat demokraticky o tom, 
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jakým způsobem lze nejlépe poskytovat 
veřejné služby, včetně rozhodování
o využití služeb společností, které tyto 
orgány vlastní nebo řídí; je přesvědčen, 
že interkomunální spolupráce 
při poskytování služeb by měla být uznána 
jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných 
nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost 
zadávat úkoly související s poskytováním 
služeb společnostem, které vlastní nebo 
řídí, za předpokladu, že se tyto společnosti 
neúčastní hospodářské soutěže na vnějších 
trzích; navrhuje, aby Komise posoudila, 
zda ještě přetrvává nějaká právní nejistota
v souvislosti s pojmy „orgán veřejné moci“
a „vnitřní služby“ ve světle několika 
rozsudků Soudního dvora, a bude-li to 
nutné, podnikla kroky k jejich vyjasnění 
tak, aby byla dodržena zásada subsidiarity;

jakým způsobem lze nejlépe poskytovat 
veřejné služby, včetně rozhodování
o využití služeb společností, které tyto 
orgány vlastní nebo řídí; je přesvědčen, 
že interkomunální spolupráce 
při poskytování služeb by měla být uznána 
jako legitimní způsob poskytování 
vnitřních služeb, a to i bez povinných 
nabídkových řízení, a že aktéři na nižší než 
celostátní úrovni by měli mít možnost 
zadávat úkoly související s poskytováním 
služeb společnostem, které vlastní nebo 
řídí, za předpokladu, že se tyto společnosti 
neúčastní hospodářské soutěže na vnějších 
trzích; navrhuje, aby Komise posoudila, 
zda ještě přetrvává nějaká právní nejistota
v souvislosti s pojmy „orgán veřejné moci“
a „vnitřní služby“ ve světle několika 
rozsudků Soudního dvora, a bude-li to 
nutné, podnikla kroky k jejich vyjasnění 
tak, aby byla dodržena zásada subsidiarity; 
žádá, aby byl stanoven pojem „vnitřních 
služeb“ zejména s ohledem na místní 
hromadnou dopravu;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že iniciativy Komise, 
pokud jde o zadávání veřejných zakázek, 
musejí být lépe koordinovány, aby nedošlo
k ohrožení souladu s evropskými 
směrnicemi o zadávání veřejných zakázek
a aby tím realizátorům nevznikaly právní 
problémy; v této souvislosti požaduje lepší 
koordinaci v rámci Evropské komise, 
včetně jednotné webové stránky s jasnou 
strukturou, aby bylo možné podpořit 
transparentnost legislativní činnosti v této 
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oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je potřeba podporovat 
malé a střední podniky, aby se v souladu
s obecnými cíly EU zaměřenými na MSP 
zapojily do oblasti zadávání veřejných 
zakázek ze strany místních a regionálních 
orgánů; většího zapojení malých
a středních podniků lze dosáhnout 
na základě odpovídajícího poskytování 
informací, poradenství, školení
a praktické pomoci, resp. prostřednictvím 
vhodného regulačního prostředí; 

Or. hu

Pozměňovací návrh 20
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že je nutné zlepšit 
platební disciplínu zadavatelů veřejných 
zakázek na místní a regionální úrovni 
především vzhledem k tomu, 
že neuhrazené platby za provedenou práci 
často vedou k bankrotu či likvidaci 
malých a středních podniků, které 
nedisponují finančními rezervami;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby vyjasnila příslušná 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek
a zrevidovala právní rámec s cílem 
neohrozit pravomoci a právo místních 
orgánů rozhodovat o tom, jak chtějí své 
území rozvíjet.

6. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci
s Evropským parlamentem, Radou
a regionálními a místními orgány 
stanovila natolik jasná příslušná pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek, aby měly 
zadavatelé možnost v praxi jednoznačně 
rozpoznat, na které veřejné zakázky 
na stavební práce a stavební koncese je 
nutné vypisovat veřejnou zakázku, a tím 
je jasně odlišit od projektů rozvoje
a výstavby měst, v jejichž případě není 
vypsání veřejné zakázky nutné.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je obtížné rozlišovat mezi 
smlouvami o veřejných službách
a činnostmi orgánů veřejné moci v oblasti 
územního plánování, a souhlasí
s obavami, které vyjádřila řada místních 
orgánů v reakci na výklad rozhodnutí1
Soudního dvora v oblasti územního 
plánování; je pevně přesvědčen, 

6. souhlasí s obavami, které vyjádřila řada 
místních orgánů v reakci na výklad 
rozhodnutí1 Soudního dvora v oblasti 
územního plánování; je pevně přesvědčen, 
že operativně a právně striktní dodržování 
pravidel o zadávání veřejných zakázek 
může bránit městskému rozvoji; vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila příslušná pravidla 
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že operativně a právně striktní dodržování 
pravidel o zadávání veřejných zakázek 
může bránit městskému rozvoji; vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila příslušná pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek
a zrevidovala právní rámec s cílem 
neohrozit pravomoci a právo místních 
orgánů rozhodovat o tom, jak chtějí své 
území rozvíjet.

pro zadávání veřejných zakázek, 
aby se umožnilo uzavírání smluv
o koupi pozemků mezi veřejným
a soukromým sektorem 
bez zbytečného požadavku 
vypisovat výběrové řízení a aniž by 
došlo k ohrožení pravomoci a práva
místních orgánů rozhodovat o tom, jak 
chtějí své území rozvíjet; s velkým 
zájmem očekává rozhodnutí Soudního 
dvora ve věci C-451/08; podporuje názor 
generálního advokáta Soudního dvora, 
který vyjádřil dne 17. listopadu 2009 
ve věci C-451/08: „Při interpretaci 
směrnice je nutné mít na paměti tyto 
obsáhlé a ambiciózní cíle, nelze však 
předpokládat, že budeme-li se odvolávat 
na účel opatření, můžeme jeho rozsah 
rozšiřovat donekonečna.“ (odstavec 35); 
jinak bude existovat riziko, že „veškerá 
činnost v oblasti územního plánování 
bude předmětem této směrnice, protože 
ustanovení o možném provádění 
stavebních prací ze své podstaty mění 
hodnotu předmětných pozemků“.
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