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Pakeitimas1
Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos – vienos didžiausių pirkėjų 
Europoje, taigi jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, 
tačiau žemesnio už nacionalinį lygmens 
valdžios institucijose dažnai trūksta su 
viešuoju pirkimu susijusių teisinių žinių, 
tinkamo mokymo ir gairių;

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos – vienos didžiausių pirkėjų 
Europoje, taigi jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, 
tačiau konkurencijos ir viešųjų pirkimų 
teisės taisyklių sudėtingumas reiškia, kad
žemesnio už nacionalinį lygmens valdžios 
institucijose dažnai trūksta su viešuoju 
pirkimu susijusių žinių apie teisinę sistemą 
ir jos įgyvendinimą, tinkamo mokymo ir 
gairių;

Or. de

Pakeitimas 2
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos – vienos didžiausių pirkėjų 
Europoje, taigi jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, 
tačiau žemesnio už nacionalinį lygmens 
valdžios institucijose dažnai trūksta su 
viešuoju pirkimu susijusių teisinių žinių, 
tinkamo mokymo ir gairių; ragina 
valstybes nares parengti mokymo 
programas viešojo pirkimo taisyklių tema 
(įskaitant specifinius aspektus, pvz., 
socialinius, aplinkos, įvairovės ir lygybės 
kriterijus), taip pat skatinti naudoti 
informacijos ir ryšių technologijas, norint 
padidinti minėtųjų taisyklių supratimą ir 

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos – vienos didžiausių pirkėjų 
Europoje, taigi jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, 
tačiau žemesnio už nacionalinį lygmens 
valdžios institucijose dažnai trūksta su 
viešuoju pirkimu susijusių teisinių žinių, 
tinkamo mokymo ir gairių; ragina 
valstybes nares parengti mokymo 
programas viešojo pirkimo taisyklių tema 
(įskaitant specifinius aspektus, pvz., 
socialinius, aplinkos, įvairovės ir lygybės 
kriterijus), taip pat skatinti naudoti 
informacijos ir ryšių technologijas, norint 
padidinti minėtųjų taisyklių supratimą ir 
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administracinius vietos ir regionų valdžios 
institucijų gebėjimus;

administracinius vietos ir regionų valdžios 
institucijų gebėjimus; atsižvelgdamas į tai, 
siūlo galimybę regionų lygmeniu sukurti 
viešųjų pirkimų grupes, kurių veikla būtų 
grindžiama vietos ir regionų valdžios 
institucijų bendradarbiavimu, nes 
užmezgus kontaktus ir abipusiškai 
keičiantis patirtimi ir informacija viešieji 
pirkimai vyktų daug veiksmingiau ir 
efektyviau; 

Or. hu

Pakeitimas 3
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos – vienos didžiausių pirkėjų 
Europoje, taigi jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, 
tačiau žemesnio už nacionalinį lygmens 
valdžios institucijose dažnai trūksta su 
viešuoju pirkimu susijusių teisinių žinių, 
tinkamo mokymo ir gairių; ragina 
valstybes nares parengti mokymo 
programas viešojo pirkimo taisyklių tema 
(įskaitant specifinius aspektus, pvz., 
socialinius, aplinkos, įvairovės ir lygybės 
kriterijus), taip pat skatinti naudoti 
informacijos ir ryšių technologijas, norint 
padidinti minėtųjų taisyklių supratimą ir 
administracinius vietos ir regionų valdžios 
institucijų gebėjimus;

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos – vienos didžiausių pirkėjų 
Europoje, taigi jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, 
tačiau žemesnio už nacionalinį lygmens 
valdžios institucijose dažnai trūksta su 
viešuoju pirkimu susijusių teisinių žinių, 
tinkamo mokymo ir gairių; ragina 
valstybes nares parengti mokymo 
programas viešojo pirkimo taisyklių tema 
(įskaitant specifinius aspektus, pvz., 
socialinius, aplinkos, įvairovės ir lygybės 
kriterijus), taip pat skatinti naudoti 
informacijos ir ryšių technologijas, norint 
padidinti minėtųjų taisyklių supratimą ir 
administracinius vietos ir regionų valdžios 
institucijų gebėjimus; be to, primena, kad 
turi būti ir toliau stengiamasi atskleisti 
korupcijos atvejus ir su jais kovoti 
regionų ir vietos valdžios institucijų 
lygmeniu organizuojant mokymus, 
teikiant informaciją ir užtikrinant 
viešumą; 

Or. hu
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Pakeitimas 4
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad, kaip teigiama Audito 
Rūmų parengtoje 2008 m. finansinių metų 
metinėje ataskaitoje, ES viešojo pirkimo 
taisyklių nesilaikymas – viena iš dviejų 
svarbiausių priežasčių, dėl kurių 
atsisakoma teikti ES finansavimą iš 
struktūrinių fondų; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad pažeidimus dažnai lemia 
netinkamas perkėlimas į nacionalinę teisę 
ir valstybių narių taikomos griežtesnės 
taisyklės; ragina Komisiją ir valstybes 
nares bendradarbiaujant su regionų ir 
vietos valdžios institucijomis peržiūrėti 
įvairias viešojo pirkimo taisykles, taikomas 
įvairiai struktūrinių fondų lėšomis 
įgyvendinamai veiklai ir programoms,
siekiant šias taisykles sujungti, 
supaprastinti visą viešojo pirkimo teisinę 
tvarką ir taip sumažinti klaidų riziką bei 
užtikrinti, kad struktūrinių fondų lėšos 
būtų naudojamos veiksmingiau;

2. pabrėžia, kad, kaip nuolat teigiama 
Audito Rūmų parengtose metinėse ES 
biudžeto įgyvendinimo ataskaitose, taip 
pat paskutinėje 2008 m. finansinių metų 
metinėje ataskaitoje, ES viešojo pirkimo 
taisyklių nesilaikymas – viena iš dviejų 
svarbiausių priežasčių, kodėl daromos iš 
struktūrinių fondų ir socialinio fondo 
finansuojamų Europos projektų 
įgyvendinimo klaidos ir pažeidimai;
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
pažeidimus dažnai lemia netinkamas ES 
taisyklių perkėlimas į nacionalinę teisę ir 
valstybių narių taikomų taisyklių 
skirtumai; ragina Komisiją ir valstybes 
nares bendradarbiaujant su regionų ir 
vietos valdžios institucijomis peržiūrėti 
įvairias viešojo pirkimo taisykles, siekiant 
šias taisykles sujungti, supaprastinti visą 
viešojo pirkimo teisinę tvarką, kad, visų
pirma, būtų sumažinta klaidų rizika bei 
užtikrinta, kad struktūrinių fondų lėšos 
būtų naudojamos veiksmingiau;

Or. pl

Pakeitimas 5
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad, kaip teigiama Audito 
Rūmų parengtoje 2008 m. finansinių metų 

2. pabrėžia, kad, kaip teigiama Audito 
Rūmų parengtoje 2008 m. finansinių metų 
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metinėje ataskaitoje, ES viešojo pirkimo 
taisyklių nesilaikymas – viena iš dviejų 
svarbiausių priežasčių, dėl kurių 
atsisakoma teikti ES finansavimą iš 
struktūrinių fondų; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad pažeidimus dažnai lemia 
netinkamas perkėlimas į nacionalinę teisę 
ir valstybių narių taikomos griežtesnės 
taisyklės; ragina Komisiją ir valstybes 
nares bendradarbiaujant su regionų ir 
vietos valdžios institucijomis peržiūrėti 
įvairias viešojo pirkimo taisykles, taikomas 
įvairiai struktūrinių fondų lėšomis 
įgyvendinamai veiklai ir programoms, 
siekiant šias taisykles sujungti, 
supaprastinti visą viešojo pirkimo teisinę 
tvarką ir taip sumažinti klaidų riziką bei 
užtikrinti, kad struktūrinių fondų lėšos būtų 
naudojamos veiksmingiau;

metinėje ataskaitoje, ES viešojo pirkimo 
taisyklių nesilaikymas – viena iš dviejų 
svarbiausių priežasčių, dėl kurių 
atsisakoma teikti ES finansavimą iš 
struktūrinių fondų; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad pažeidimus dažnai lemia 
netinkamas perkėlimas į nacionalinę teisę 
ir valstybių narių taikomos griežtesnės 
taisyklės; atsižvelgdamas į tai, taip pat 
siūlo, kad derybų dėl ES plėtros metu 
šalys kandidatės užtikrintų savo viešųjų 
pirkimų įstatymų suderinamumą su ES 
teisės aktais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares bendradarbiaujant su regionų ir 
vietos valdžios institucijomis peržiūrėti 
įvairias viešojo pirkimo taisykles, taikomas 
įvairiai struktūrinių fondų lėšomis 
įgyvendinamai veiklai ir programoms, 
siekiant šias taisykles sujungti, 
supaprastinti visą viešojo pirkimo teisinę 
tvarką ir taip sumažinti klaidų riziką bei 
užtikrinti, kad struktūrinių fondų lėšos būtų 
naudojamos veiksmingiau;

Or. hu

Pakeitimas 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl 
to, jog įvairūs subjektai trukdo vykdyti 
ilgas apeliacijos procedūras; taigi pritaria 
tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos valdžios institucijas ir padėti joms

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir
grėsmė teisinio proceso, kuriam būdingos 
ilgos apeliacijos procedūros, kurias 
vykdyti trukdo įvairūs subjektai; taigi 
pritaria tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares
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taikyti minėtąsias naujas procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

pasinaudoti procedūra ir padėti valdžios 
institucijoms taikyti šias procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

Or. en

Pakeitimas 7
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl 
to, jog įvairūs subjektai trukdo vykdyti 
ilgas apeliacijos procedūras; taigi pritaria 
tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos valdžios institucijas ir padėti joms 
taikyti minėtąsias naujas procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, visų pirma 
ilgos apeliacijos procedūros; taigi pritaria 
tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos valdžios institucijas ir padėti joms 
taikyti minėtąsias naujas procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

Or. pl

Pakeitimas 8
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
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užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl 
to, jog įvairūs subjektai trukdo vykdyti 
ilgas apeliacijos procedūras; taigi pritaria 
tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos valdžios institucijas ir padėti joms 
taikyti minėtąsias naujas procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl 
to, jog įvairūs subjektai trukdo vykdyti 
ilgas apeliacijos procedūras; taigi pritaria 
tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos ir regioninės valdžios institucijas ir 
padėti joms įgyvendinti ir taikyti 
minėtąsias naujas procedūras, kiekvienu 
atveju užtikrinant atitiktį standartinėms 
viešojo pirkimo taisyklėms ir normoms;

Or. ro

Pakeitimas 9
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl 
to, jog įvairūs subjektai trukdo vykdyti 
ilgas apeliacijos procedūras; taigi pritaria 
tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos valdžios institucijas ir padėti joms 
taikyti minėtąsias naujas procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali 
užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, 
bet ir laikas, kurio reikia norint baigti 
viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl 
to, jog įvairūs subjektai trukdo vykdyti 
ilgas apeliacijos procedūras, ir todėl ragina 
pagreitinti elektroninius viešuosius 
pirkimus ir formų stadartizavimą; taigi 
pritaria tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems 
viešiesiems projektams taikyti viešojo 
pirkimo direktyvose nustatytas pagreitintas 
procedūras; ragina valstybes nares remti 
vietos valdžios institucijas ir padėti joms 
taikyti minėtąsias naujas procedūras, 
kiekvienu atveju užtikrinant atitiktį 
standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms 
ir normoms;

Or. de
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Pakeitimas 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę 
taikyti (net ir po 2010 m.) pagreitintas 
procedūras, susijusias su struktūriniais 
fondais, ir pratęsti laikiną ribų 
padidinimą siekiant konkretaus tikslo –
padidinti investicijas;

Or. de

Pakeitimas 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 
įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), prarasta Europos Sąjungos 
subsidijų, kuriomis buvo galima finansuoti 
infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin 
svarbu pašalinti VPSP trukdančias kliūtis ir 
nustatyti aiškias VPSP taisykles, jei 
Europos Sąjunga nori turėti galimybę skirti 
būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant 

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 
įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), prarasta Europos Sąjungos 
subsidijų, kuriomis buvo galima finansuoti 
infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin 
svarbu pašalinti VPSP trukdančias kliūtis, 
jei Europos Sąjunga nori turėti galimybę 
skirti būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta nuosekli VPSP tvarka, 
siekiant užtikrinti visoms 
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užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą 
valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

suinteresuotosioms šalims aktualų teisinį 
tikrumą ir sumažinti naštą valstybės 
biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 12
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 
įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), prarasta Europos Sąjungos 
subsidijų, kuriomis buvo galima finansuoti 
infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin 
svarbu pašalinti VPSP trukdančias kliūtis ir 
nustatyti aiškias VPSP taisykles, jei 
Europos Sąjunga nori turėti galimybę skirti 
būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant 
užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą 
valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 
įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), dėl labai sudėtingų viešųjų 
pirkimų procedūrų prarasta Europos 
Sąjungos subsidijų, kuriomis buvo galima 
finansuoti infrastruktūros plėtrą; mano, kad 
itin svarbu pašalinti VPSP trukdančias 
kliūtis ir nustatyti aiškias VPSP taisykles, 
jei Europos Sąjunga nori turėti galimybę 
skirti būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant 
užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą 
valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

Or. pl
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Pakeitimas 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 
įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), prarasta Europos Sąjungos 
subsidijų, kuriomis buvo galima finansuoti 
infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin 
svarbu pašalinti VPSP trukdančias kliūtis ir 
nustatyti aiškias VPSP taisykles, jei 
Europos Sąjunga nori turėti galimybę skirti 
būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant 
užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą 
valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 
įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), prarasta Europos Sąjungos 
subsidijų, kuriomis buvo galima finansuoti 
infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin 
svarbu pašalinti VPSP trukdančias kliūtis, 
jei Europos Sąjunga nori turėti galimybę 
skirti būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant 
užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą 
valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

Or. de

Pakeitimas 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais 
atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų 
infrastruktūros projektams, 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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įgyvendinamiems pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais 
veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo 
procedūromis), prarasta Europos Sąjungos 
subsidijų, kuriomis buvo galima finansuoti 
infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin 
svarbu pašalinti VPSP trukdančias kliūtis ir 
nustatyti aiškias VPSP taisykles, jei 
Europos Sąjunga nori turėti galimybę skirti 
būtinų investicijų į infrastruktūrą ir 
kokybiškas paslaugas; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir 
struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant 
užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą 
valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio 
ekonomikos krizės pasekmes;

Or. de

Pakeitimas 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, 
kaip geriausia teikti viešąsias paslaugas, 
įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas 
teiktų minėtosioms valdžios institucijoms 
priklausančios ar jų kontroliuojamos 
įmonės; mano, kad net ir tuo atveju, kai 
netaikomos privalomos viešojo pirkimo 
procedūros, vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas teikiant paslaugas 
turėtų būti laikomas teisėtu būdu teikti
vidaus paslaugas, o žemesnio už 
nacionalinį lygmens subjektai turėtų turėti 
galimybę pavesti su paslaugų teikimu 

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, 
kaip geriausia teikti viešąsias paslaugas, 
įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas 
teiktų minėtosioms valdžios institucijoms 
priklausančios ar jų kontroliuojamos 
įmonės nedalyvaujant jokiam privačiam 
partneriui; mano, kad net ir tuo atveju, kai 
netaikomos privalomos viešojo pirkimo 
procedūros, vietos valdžios institucijų ar 
kitų valdžios institucijų bendradarbiavimas 
teikiant paslaugas turėtų būti laikomas 
teisėtu būdu teikti paslaugas, o žemesnio 
už nacionalinį lygmens subjektai turėtų 
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susijusias užduotis joms priklausančioms 
ar jų kontroliuojamoms įmonėms, jei 
pastarosios nekonkuruoja išorės rinkose;
siūlo Komisijai nustatyti, ar, turint 
mintyje įvairius Teisingumo Teismo 
sprendimus, dar liko teisinių neaiškumų, 
susijusių su sąvokomis „valdžios 
institucija“ ir „vidaus paslaugos“, taip pat 
prireikus imtis veiksmų siekiant šias 
sąvokas paaiškinti ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi subsidiarumo principo;

turėti galimybę pavesti su viešųjų paslaugų 
teikimu susijusias užduotis joms 
priklausančioms ar jų kontroliuojamoms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 16
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, 
kaip geriausia teikti viešąsias paslaugas, 
įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas 
teiktų minėtosioms valdžios institucijoms 
priklausančios ar jų kontroliuojamos 
įmonės; mano, kad net ir tuo atveju, kai 
netaikomos privalomos viešojo pirkimo 
procedūros, vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas teikiant paslaugas 
turėtų būti laikomas teisėtu būdu teikti 
vidaus paslaugas, o žemesnio už 
nacionalinį lygmens subjektai turėtų turėti 
galimybę pavesti su paslaugų teikimu 
susijusias užduotis joms priklausančioms 
ar jų kontroliuojamoms įmonėms, jei 
pastarosios nekonkuruoja išorės rinkose; 
siūlo Komisijai nustatyti, ar, turint mintyje 
įvairius Teisingumo Teismo sprendimus1, 
dar liko teisinių neaiškumų, susijusių su 
sąvokomis „valdžios institucija“ ir „vidaus 
paslaugos“, taip pat prireikus imtis 
veiksmų siekiant šias sąvokas paaiškinti ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo 

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, 
kaip geriausia teikti viešąsias paslaugas, 
įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas 
teiktų minėtosioms valdžios institucijoms 
priklausančios ar jų kontroliuojamos 
įmonės ir į valstybę būtų kreipiamasi tik 
tais atvejais, kai reikia ginti bendrą 
visuomenės interesą; mano, kad net ir tuo 
atveju, kai netaikomos privalomos viešojo 
pirkimo procedūros, vietos valdžios 
institucijų bendradarbiavimas teikiant 
paslaugas turėtų būti laikomas teisėtu būdu 
teikti vidaus paslaugas, o žemesnio už 
nacionalinį lygmens subjektai turėtų turėti 
galimybę pavesti su paslaugų teikimu 
susijusias užduotis joms priklausančioms 
ar jų kontroliuojamoms įmonėms, jei 
pastarosios nekonkuruoja išorės rinkose; 
siūlo Komisijai nustatyti, ar, turint mintyje 
įvairius Teisingumo Teismo sprendimus1, 
dar liko teisinių neaiškumų, susijusių su 
sąvokomis „valdžios institucija“ ir „vidaus 
paslaugos“, taip pat prireikus imtis 
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principo; veiksmų siekiant šias sąvokas paaiškinti ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo;

Or. ro

Pakeitimas 17
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, 
kaip geriausia teikti viešąsias paslaugas, 
įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas 
teiktų minėtosioms valdžios institucijoms 
priklausančios ar jų kontroliuojamos 
įmonės; mano, kad net ir tuo atveju, kai 
netaikomos privalomos viešojo pirkimo 
procedūros, vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas teikiant paslaugas 
turėtų būti laikomas teisėtu būdu teikti 
vidaus paslaugas, o žemesnio už 
nacionalinį lygmens subjektai turėtų turėti 
galimybę pavesti su paslaugų teikimu 
susijusias užduotis joms priklausančioms 
ar jų kontroliuojamoms įmonėms, jei 
pastarosios nekonkuruoja išorės rinkose; 
siūlo Komisijai nustatyti, ar, turint mintyje 
įvairius Teisingumo Teismo sprendimus, 
dar liko teisinių neaiškumų, susijusių su 
sąvokomis „valdžios institucija“ ir „vidaus 
paslaugos“, taip pat prireikus imtis 
veiksmų siekiant šias sąvokas paaiškinti ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo;

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, 
kaip geriausia teikti viešąsias paslaugas, 
įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas 
teiktų minėtosioms valdžios institucijoms 
priklausančios ar jų kontroliuojamos 
įmonės; mano, kad net ir tuo atveju, kai 
netaikomos privalomos viešojo pirkimo 
procedūros, vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas teikiant paslaugas 
turėtų būti laikomas teisėtu būdu teikti 
vidaus paslaugas, o žemesnio už 
nacionalinį lygmens subjektai turėtų turėti 
galimybę pavesti su paslaugų teikimu 
susijusias užduotis joms priklausančioms 
ar jų kontroliuojamoms įmonėms, jei 
pastarosios nekonkuruoja išorės rinkose; 
siūlo Komisijai nustatyti, ar, turint mintyje 
įvairius Teisingumo Teismo sprendimus, 
dar liko teisinių neaiškumų, susijusių su 
sąvokomis „valdžios institucija“ ir „vidaus 
paslaugos“, taip pat prireikus imtis 
veiksmų siekiant šias sąvokas paaiškinti ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo; ragina apibrėžti „vidaus“ 
sąvoką, ypač atsižvelgiant į vietos viešąjį 
transportą;

Or. de
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Pakeitimas 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. nurodo, kad Komisijos iniciatyvos dėl 
viešųjų pirkimų turi būti geriau 
koordinuotos siekiant išvengti pavojaus 
nesilaikyti suderinamumo su Europos 
direktyvomis dėl viešųjų pirkimų ir sukelti 
teisinių problemų veiklos vykdytojams; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Europos 
Komisiją geriau koordinuoti savo veiklą, 
įskaitant bendrą, aiškios struktūros 
interneto svetainę šios srities teisės aktų 
skaidrumui skatinti;

Or. de

Pakeitimas 19
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia būtinybę, remiantis ES 
bendrais tikslais remti MVĮ, skatinti MVĮ 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, 
kuriuos organizuoja vietos ir regionų 
valdžios institucijos. Didesnį MVĮ 
dalyvavimą galima užtikrinti tinkamai 
teikiant informaciją, konsultacijas ir 
organizuojant mokymus, teikiant praktinę 
paramą ir sudarant tinkamą reguliavimo 
aplinką; 

Or. hu
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Pakeitimas20
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
5b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas 1a.

5b. atkreipia dėmesį į būtinybę sustiprinti 
perkančiųjų valdžios institucijų, kurios 
dalyvauja vietos ir regionų lygmens 
viešųjų pirkimų procedūrose, mokėjimo 
drausmę, ypač todėl, kad nesumokėjus už 
atliktus darbus MVĮ, kurioms trūksta 
finansinių atsargų, dažnai bankrutuoja ar 
būna likviduojamos;

Or. hu

Pakeitimas 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją paaiškinti atitinkamas 
viešojo pirkimo taisykles ir peržiūrėti 
teisinę tvarką, siekiant nekelti grėsmės 
vietos valdžios institucijų įgaliojimams ir 
teisei spręsti, kaip vykdyti savo teritorijos 
plėtrą.

6. ragina Komisiją, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos 
Parlamentu, Taryba ir regionine bei 
vietos valdžia, parengti atitinkamas viešojo 
pirkimo taisykles, kurios būtų 
pakankamai aiškios, kad perkančiosios 
valdžios institucijos galėtų aiškiai 
nurodyti, kokios viešųjų darbų sutartys ir 
koncesijos bus pasirašomos, ir atskirti 
šiuos ir miesto plėtros projektus, dėl kurių 
nereikia pasirašyti sutarčių.

Or. de
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Pakeitimas 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen ir Peter Simon

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad sunku atskirti viešojo 
darbų pirkimo sutartis nuo valdžios 
institucijų vykdomos miestų planavimo 
veiklos, ir pritaria nuogąstavimams, 
kuriuos daugelis vietos valdžios institucijų 
pareiškė, reaguodamos į aiškinimą, 
pateiktą Teisingumo Teismo 
sprendimuose1 miestų plėtros srityje; yra 
tvirtai įsitikinęs, kad veiklos ir teisiniu 
požiūriu griežtas viešojo pirkimo taisyklių 
taikymas galėtų trukdyti miestų plėtrai;
ragina Komisiją paaiškinti atitinkamas 
viešojo pirkimo taisykles ir peržiūrėti 
teisinę tvarką, siekiant nekelti grėsmės 
vietos valdžios institucijų įgaliojimams ir 
teisei spręsti, kaip vykdyti savo teritorijos 
plėtrą.

6. pritaria nuogąstavimams, kuriuos 
daugelis vietos valdžios institucijų 
pareiškė, reaguodamos į aiškinimą, 
pateiktą Teisingumo Teismo 
sprendimuose1 miestų plėtros srityje; yra 
tvirtai įsitikinęs, kad veiklos ir teisiniu 
požiūriu griežtas viešojo pirkimo taisyklių 
taikymas galėtų trukdyti miestų plėtrai;
ragina Komisiją paaiškinti atitinkamas 
viešojo pirkimo taisykles, kad būtų galima 
sudaryti sąlygas viešojo ir privataus 
sektoriaus sutartims dėl žemės netaikant 
bereikalingo reikalavimo organizuoti 
konkursą ir nekelti grėsmės vietos 
valdžios institucijų įgaliojimams ir teisei 
spręsti, kaip vykdyti savo teritorijos plėtrą.
su dideliu susidomėjimu laukia 
Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-
451/08; pritaria 2009 m. lapkričio 17 d. 
Teisingumo Teismo generalinio advokato 
pateiktam požiūriui byloje C-451/08: „Į 
šiuos plačius ir ambicingus tikslus turi 
būti atsižvelgta aiškinant šią direktyvą, 
tačiau neturėtų būti laikoma, kad, 
remiantis priemonės tikslu, direktyvos 
taikymo sritis gali būti neapibrėžtai 
išplėsta.“ (35 dalis);priešingu atveju yra 
rizika, „kad direktyva bus taikoma visai 
miesto planavimo veiklai, nes pagal 
apibrėžtį nuostatos dėl galimo statybos 
darbų vykdymo iš esmės keičia aptariamos 
žemės vertę“.

Or. en


