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Grozījums Nr. 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka, lai gan vietējās un reģionālās 
iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem 
pircējiem un tāpēc tām ir nozīmīga loma 
publiskā iepirkuma noteikumu izpildē, 
vietējās iestādēs valda vispārējs juridiskās 
kompetences, atbilstošu apmācību un 
norādījumu trūkums iepirkuma jomā;  

1. norāda, ka, lai gan vietējās un reģionālās 
iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem 
pircējiem un tāpēc tām ir nozīmīga loma 
publiskā iepirkuma noteikumu izpildē, 
sarežģītie noteikumi konkurences un 
iepirkuma jomā izraisa tādu situāciju, ka 
šo jomu tiesiskajā regulējumā un tā 
īstenošanā bieži jūtams kompetences 
trūkums, kā arī vietējās iestādēs valda 
vispārējs atbilstošu apmācību un 
norādījumu trūkums iepirkuma jomā; 

Or. de

Grozījums Nr. 2
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai gan vietējās un reģionālās 
iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem 
pircējiem un tāpēc tām ir nozīmīga loma 
publiskā iepirkuma noteikumu īstenošanā, 
vietēja līmeņa iestādēs valda vispārējs 
juridiskās kompetences, atbilstošu 
apmācību un norādījumu trūkums 
iepirkuma jomā; aicina dalībvalstis 
izveidot mācību kursus par publiskā 
iepirkuma noteikumiem (tostarp īpašiem 
aspektiem, piemēram, sociālajiem, vides, 
daudzveidības un līdztiesības kritērijiem) 
un mudināt izmantot informācijas un 
sakaru tehnoloģijas, lai uzlabotu izpratni 
par šiem noteikumiem un vietējo un 

1. norāda — lai gan vietējās un reģionālās 
iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem 
pircējiem un tāpēc tām ir nozīmīga loma 
publiskā iepirkuma noteikumu īstenošanā, 
vietēja līmeņa iestādēs valda vispārējs 
juridiskās kompetences, atbilstošu 
apmācību un norādījumu trūkums 
iepirkuma jomā; aicina dalībvalstis 
izveidot mācību kursus par publiskā 
iepirkuma noteikumiem (tostarp īpašiem 
aspektiem, piemēram, sociālajiem, vides, 
daudzveidības un līdztiesības kritērijiem) 
un mudināt izmantot informācijas un 
sakaru tehnoloģijas, lai uzlabotu izpratni 
par šiem noteikumiem un vietējo un 
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reģionālo iestāžu administratīvās iespējas; reģionālo iestāžu administratīvās iespējas;
šajā sakarībā apsver iespēju izveidot 
reģionālus valsts iepirkuma grupējumus, 
sadarbojoties vietējām un reģionālām 
iestādēm, kas būtiski uzlabotu valsts 
iepirkuma efektivitāti un lietderīgumu, 
izmantojot kontaktus un abpusēju 
pieredzes un informācijas apmaiņu;

Or. hu

Grozījums Nr. 3
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai gan vietējās un reģionālās 
iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem 
pircējiem un tāpēc tām ir nozīmīga loma 
publiskā iepirkuma noteikumu īstenošanā, 
vietēja līmeņa iestādēs valda vispārējs 
juridiskās kompetences, atbilstošu 
apmācību un norādījumu trūkums 
iepirkuma jomā; aicina dalībvalstis 
izveidot mācību kursus par publiskā 
iepirkuma noteikumiem (tostarp īpašiem 
aspektiem, piemēram, sociālajiem, vides, 
daudzveidības un līdztiesības kritērijiem) 
un mudināt izmantot informācijas un 
sakaru tehnoloģijas, lai uzlabotu izpratni 
par šiem noteikumiem un vietējo un 
reģionālo iestāžu administratīvās iespējas;

1. norāda — lai gan vietējās un reģionālās 
iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem 
pircējiem un tāpēc tām ir nozīmīga loma 
publiskā iepirkuma noteikumu īstenošanā, 
vietēja līmeņa iestādēs valda vispārējs 
juridiskās kompetences, atbilstošu 
apmācību un norādījumu trūkums 
iepirkuma jomā; aicina dalībvalstis 
izveidot mācību kursus par publiskā 
iepirkuma noteikumiem (tostarp īpašiem 
aspektiem, piemēram, sociālajiem, vides, 
daudzveidības un līdztiesības kritērijiem) 
un mudināt izmantot informācijas un 
sakaru tehnoloģijas, lai uzlabotu izpratni 
par šiem noteikumiem un vietējo un 
reģionālo iestāžu administratīvās iespējas; 
turklāt atgādina, ka ir jāturpina centieni 
atklāt un samazināt korupciju reģionālās 
un vietējās iestādēs, ieviešot apmācību un 
nodrošinot informāciju un publicitāti;

Or. hu



AM\803580LV.doc 5/18 PE438.443v01-00

LV

Grozījums Nr. 4
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Revīzijas palāta 2008. finanšu 
gada pārskatā ir norādījusi, ka neatbilstība
ES iepirkuma noteikumiem ir viens no 
diviem visbiežāk sastopamajiem iemesliem 
ES struktūrfondu finansējuma atteikšanai; 
šajā sakarībā uzsver, ka neatbilstību bieži 
izraisa nepareiza transponēšana un 
dalībvalstu piemērotie stingrākie 
noteikumi; aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarbībā ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm pārskatīt noteikumus, ko publiskā 
iepirkuma jomā piemēro dažādajām no 
struktūrfondiem finansētajām darbībām 
un programmām, lai saskaņotu šos 
noteikumus un vienkāršotu visu publiskā 
iepirkuma juridisko sistēmu nolūkā 
samazināt kļūdu risku un uzlabot 
struktūrfondu izmantošanas efektivitāti;

2. uzsver, ka Revīzijas palāta savos gada 
pārskatos par ES budžeta izpildi pastāvīgi 
norāda, kā arī savā pēdējā 2008. finanšu 
gada pārskatā tā ir norādījusi, ka ES 
iepirkuma noteikumu neievērošana ir 
viens no diviem visbiežāk sastopamajiem 
iemesliem, kāpēc tiek pieļautas kļūdas un 
neatbilstības, īstenojot ES struktūrfondu 
un Sociālā fonda līdzfinansētos Eiropas 
projektus; šajā sakarībā uzsver, ka 
neatbilstību bieži izraisa ES noteikumu 
nepareiza transponēšana un atšķirības 
dalībvalstu piemērotajos noteikumos; 
aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā 
ar reģionālajām un vietējām iestādēm 
pārskatīt noteikumus, ko piemēro publiskā 
iepirkuma jomā, lai saskaņotu šos 
noteikumus un vienkāršotu visu publiskā
iepirkuma juridisko sistēmu, it īpaši nolūkā 
samazināt kļūdu risku un uzlabot 
struktūrfondu izmantošanas efektivitāti;

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Revīzijas palāta 2008. finanšu 
gada pārskatā ir norādījusi, ka neatbilstība 
ES iepirkuma noteikumiem ir viens no 
diviem visbiežāk sastopamajiem iemesliem 
ES struktūrfondu finansējuma atteikšanai; 
šajā sakarībā uzsver, ka neatbilstību bieži 

2. uzsver, ka Revīzijas palāta 2008. finanšu 
gada pārskatā ir norādījusi, ka neatbilstība 
ES iepirkuma noteikumiem ir viens no 
diviem visbiežāk sastopamajiem iemesliem 
ES struktūrfondu finansējuma atteikšanai; 
šajā sakarībā uzsver, ka neatbilstību bieži 
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izraisa nepareiza transponēšana un 
dalībvalstu piemērotie stingrākie 
noteikumi; aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarbībā ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm pārskatīt noteikumus, ko publiskā 
iepirkuma jomā piemēro dažādajām no 
struktūrfondiem finansētajām darbībām un 
programmām, lai saskaņotu šos 
noteikumus un vienkāršotu visu publiskā 
iepirkuma juridisko sistēmu nolūkā 
samazināt kļūdu risku un uzlabot 
struktūrfondu izmantošanas efektivitāti;

izraisa nepareiza transponēšana un 
dalībvalstu piemērotie stingrākie 
noteikumi; šajā sakarībā arī iesaka 
kandidātvalstīm ES paplašināšanās 
sarunu laikā garantēt savu publiskā 
iepirkuma tiesību aktu atbilstību ES 
tiesību aktiem; aicina Komisiju un
dalībvalstis sadarbībā ar reģionālajām un 
vietējām iestādēm pārskatīt noteikumus, ko 
publiskā iepirkuma jomā piemēro 
dažādajām no struktūrfondiem 
finansētajām darbībām un programmām, 
lai saskaņotu šos noteikumus un 
vienkāršotu visu publiskā iepirkuma 
juridisko sistēmu nolūkā samazināt kļūdu 
risku un uzlabot struktūrfondu 
izmantošanas efektivitāti;

Or. hu

Grozījums Nr. 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši tādēļ, ka laikietilpīgās konkursa 
uzaicinājuma procedūras vēl vairāk 
pagarina dažādi dalībnieki, un tāpēc 
atzinīgi vērtē to, ka lielākajiem valsts 
projektiem, it īpaši 2009. un 2010. gadā, 
atjaunošanas plāns ļauj piemērot 
paātrinātas procedūras, kas paredzētas 
publiskā iepirkuma direktīvās; aicina 
dalībvalstis sniegt atbalstu un palīdzību 
vietējām iestādēm, kuras izmanto šīs 
jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, kā 
arī draudi par tiesisku darbību, kas var 
izvērsties laikietilpīgās pārsūdzības
procedūrās, kuru norisi bieži kavē dažādi 
dalībnieki, un tāpēc atzinīgi vērtē to, ka 
lielākajiem valsts projektiem, it īpaši 
2009. un 2010. gadā, atjaunošanas plāns 
ļauj piemērot paātrinātas procedūras, kas 
paredzētas publiskā iepirkuma direktīvās; 
aicina dalībvalstis izmantot šo procedūru 
un sniegt palīdzību vietējām iestādēm, 
kuras izmanto šīs procedūras, ikvienā 
gadījumā nodrošinot atbilstību publiskā 
iepirkuma standartnoteikumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši tādēļ, ka laikietilpīgās konkursa 
uzaicinājuma procedūras vēl vairāk 
pagarina dažādi dalībnieki, un tāpēc 
atzinīgi vērtē to, ka lielākajiem valsts 
projektiem, it īpaši 2009. un 2010. gadā, 
atjaunošanas plāns ļauj piemērot 
paātrinātas procedūras, kas paredzētas 
publiskā iepirkuma direktīvās; aicina 
dalībvalstis sniegt atbalstu un palīdzību 
vietējām iestādēm, kuras izmanto šīs 
jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši laikietilpīgās pārsūdzības procedūras, 
un tāpēc atzinīgi vērtē to, ka lielākajiem 
valsts projektiem, it īpaši 2009. un 
2010. gadā, atjaunošanas plāns ļauj 
piemērot paātrinātas procedūras, kas 
paredzētas publiskā iepirkuma direktīvās; 
aicina dalībvalstis sniegt atbalstu un 
palīdzību vietējām iestādēm, kuras izmanto 
šīs jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 8
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši tādēļ, ka laikietilpīgās konkursa 
uzaicinājuma procedūras vēl vairāk 
pagarina dažādi dalībnieki, un tāpēc 

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši tādēļ, ka laikietilpīgās pārsūdzības 
procedūras vēl vairāk pagarina dažādi 
dalībnieki, un tāpēc atzinīgi vērtē to, ka 
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atzinīgi vērtē to, ka lielākajiem valsts 
projektiem, it īpaši 2009. un 2010. gadā, 
atjaunošanas plāns ļauj piemērot 
paātrinātas procedūras, kas paredzētas 
publiskā iepirkuma direktīvās; aicina 
dalībvalstis sniegt atbalstu un palīdzību 
vietējām iestādēm, kuras izmanto šīs 
jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

lielākajiem valsts projektiem, it īpaši 
2009. un 2010. gadā, atjaunošanas plāns 
ļauj piemērot paātrinātas procedūras, kas 
paredzētas publiskā iepirkuma direktīvās; 
aicina dalībvalstis sniegt atbalstu un 
palīdzību vietējām un reģionālām 
iestādēm, kuras īsteno un izmanto šīs 
jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standarta standartnoteikumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši tādēļ, ka laikietilpīgās konkursa 
uzaicinājuma procedūras vēl vairāk 
pagarina dažādi dalībnieki, un tāpēc 
atzinīgi vērtē to, ka lielākajiem valsts 
projektiem, it īpaši 2009. un 2010. gadā, 
atjaunošanas plāns ļauj piemērot 
paātrinātas procedūras, kas paredzētas 
publiskā iepirkuma direktīvās; aicina 
dalībvalstis sniegt atbalstu un palīdzību 
vietējām iestādēm, kuras izmanto šīs 
jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne 
tikai publiskā iepirkuma izmaksas un 
sarežģītība, bet arī publiskā iepirkuma 
procesam nepieciešamā laika patēriņš, it 
īpaši tādēļ, ka laikietilpīgās konkursa 
uzaicinājuma procedūras vēl vairāk 
pagarina dažādi dalībnieki, un šā iemesla 
dēļ aicina paātrināt elektroniskā 
iepirkuma ieviešanu un formu 
standartizāciju; tāpēc atzinīgi vērtē to, ka 
lielākajiem valsts projektiem, it īpaši 2009. 
un 2010. gadā, atjaunošanas plāns ļauj 
piemērot paātrinātas procedūras, kas 
paredzētas publiskā iepirkuma direktīvās; 
aicina dalībvalstis sniegt atbalstu un 
palīdzību vietējām iestādēm, kuras izmanto 
šīs jaunās procedūras, ikvienā gadījumā 
nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju izskatīt iespēju arī pēc 
2010. gada izmantot paātrinātas 
procedūras saistībā ar struktūrfondiem un 
stingrākos kritērijus uz laiku piemērot 
plašāk, kā īpašais nolūks ir palielināt 
ieguldījumus;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi 
infrastruktūras projektiem, kuri sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību un ar to saistītiem uz vietēja 
līmeņa publisko iepirkumu balstītiem 
līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo ES 
subsīdiju zaudējumu; uzskata, ka ir 
ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus un 
ieviest skaidrus noteikumus šajā jomā, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz skaidru sistēmu publiskā 
un privātā sektora partnerībām, lai radītu 
juridisko noteiktību visām ieinteresētajām 

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi 
infrastruktūras projektiem, kuri sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību un ar to saistītiem uz vietēja 
līmeņa publisko iepirkumu balstītiem 
līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo ES 
subsīdiju zaudējumu; uzskata, ka ir 
ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz saskaņotu struktūru 
publiskā un privātā sektora partnerībām, lai 
radītu juridisko noteiktību visām 
ieinteresētajām personām un samazinātu 
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personām un samazinātu spiedienu uz 
valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

spiedienu uz valsts budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi 
infrastruktūras projektiem, kuri sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību un ar to saistītiem uz vietēja 
līmeņa publisko iepirkumu balstītiem 
līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo ES 
subsīdiju zaudējumu; uzskata, ka ir 
ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus un 
ieviest skaidrus noteikumus šajā jomā, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz skaidru sistēmu publiskā 
un privātā sektora partnerībām, lai radītu 
juridisko noteiktību visām ieinteresētajām 
personām un samazinātu spiedienu uz 
valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

4. pauž nosodījumu par to, ka dažos 
gadījumos piešķirtie struktūrfondu līdzekļi 
infrastruktūras projektiem, kas sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību (PPP) un ar to saistītiem vietēja 
līmeņa līgumiem ar privātiem dalībniekiem 
par publisko iepirkumu, iepirkuma 
procedūru lielās sarežģītības dēļ ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo Eiropas 
Savienības subsīdiju zaudējumus; uzskata, 
ka ir ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus un 
ieviest skaidrus noteikumus šajā jomā, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz skaidru sistēmu publiskā 
un privātā sektora partnerībām, lai radītu 
juridisko noteiktību visām ieinteresētajām 
personām un samazinātu spiedienu uz 
valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

Or. pl
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Grozījums Nr. 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi 
infrastruktūras projektiem, kuri sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību un ar to saistītiem uz vietēja 
līmeņa publisko iepirkumu balstītiem 
līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo ES 
subsīdiju zaudējumu; uzskata, ka ir 
ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus un 
ieviest skaidrus noteikumus šajā jomā, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz skaidru sistēmu publiskā 
un privātā sektora partnerībām, lai radītu 
juridisko noteiktību visām ieinteresētajām 
personām un samazinātu spiedienu uz 
valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi 
infrastruktūras projektiem, kuri sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību un ar to saistītiem uz vietēja 
līmeņa publisko iepirkumu balstītiem 
līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo ES 
subsīdiju zaudējumu; uzskata, ka ir 
ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz skaidru sistēmu publiskā 
un privātā sektora partnerībām, lai radītu 
juridisko noteiktību visām ieinteresētajām 
personām un samazinātu spiedienu uz 
valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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infrastruktūras projektiem, kuri sākti 
saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerību un ar to saistītiem uz vietēja 
līmeņa publisko iepirkumu balstītiem 
līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības 
finansēšanai savulaik pieejamo ES 
subsīdiju zaudējumu;  uzskata, ka ir 
ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un 
privātā sektora partnerības šķēršļus un 
ieviest skaidrus noteikumus šajā jomā, ja 
Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā 
un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka publiskā 
iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas 
noteikumi paredz skaidru sistēmu publiskā 
un privātā sektora partnerībām, lai radītu 
juridisko noteiktību visām ieinteresētajām 
personām un samazinātu spiedienu uz 
valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar 
pasaules ekonomikas krīzes sekām;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir 
vislabākais sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas veids, tostarp nolemt izmantot 
to uzņēmumu pakalpojumus, kuri šīm 
iestādēm pieder vai kurus tās pārrauga; 
uzskata, ka, pat neparedzot obligātu 
konkursa rīkošanu, kopienu sadarbība 
pakalpojumu sniegšanā būtu jāpieņem kā 
likumīgs iekšējo pakalpojumu sniegšanas 
veids un ka vietējā līmeņa dalībniekiem 
būtu jāspēj dot ar pakalpojumu sniegšanu 

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir 
vislabākais veids sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanai, tostarp izlemt izmantot 
uzņēmumus, kas šīm iestādēm pieder vai 
ko tās pārrauga, neiesaistot nevienu 
privātā sektora partneri; uzskata, ka, pat 
neparedzot obligātu konkursa rīkošanu, 
kopienu vai valsts iestāžu cita veida 
sadarbība pakalpojumu sniegšanā būtu 
jāpieņem kā likumīgs pakalpojumu 
sniegšanas veids un ka vietējā līmeņa 
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saistītus uzdevumus uzņēmumiem, kas 
tiem pieder vai ko tie pārrauga, ar 
nosacījumu, ka šie uzņēmumi nekonkurē 
ārējos tirgos; ierosina, ka Komisijai būtu 
jānovērtē, vai attiecībā uz jēdzieniem 
„publiska institūcija” un „iekšējie 
pakalpojumi” pastāv kāda juridiska 
nenoteiktība, ņemot vērā dažādus Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumus1, un 
nepieciešamības gadījumā jāveic 
nepieciešamie pasākumi to skaidrošanai, 
lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips;

dalībniekiem būtu jāspēj dot ar sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu saistītus 
uzdevumus uzņēmumiem, kas tiem pieder 
vai ko tie pārrauga.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir 
vislabākais sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas veids, tostarp nolemt izmantot 
to uzņēmumu pakalpojumus, kuri šīm 
iestādēm pieder vai kurus tās pārrauga; 
uzskata, ka, pat neparedzot obligātu 
konkursa rīkošanu, kopienu sadarbība 
pakalpojumu sniegšanā būtu jāpieņem kā 
likumīgs iekšējo pakalpojumu sniegšanas 
veids un ka vietējā līmeņa dalībniekiem 
būtu jāspēj dot ar pakalpojumu sniegšanu 
saistītus uzdevumus uzņēmumiem, kas 
tiem pieder vai ko tie pārrauga, ar 
nosacījumu, ka šie uzņēmumi nekonkurē 
ārējos tirgos; ierosina, ka Komisijai būtu 
jānovērtē, vai attiecībā uz jēdzieniem 
„publiska institūcija” un „iekšējie 
pakalpojumi” pastāv kāda juridiska 
nenoteiktība, ņemot vērā dažādus Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumus1, un 
nepieciešamības gadījumā jāveic 
nepieciešamie pasākumi to skaidrošanai, 

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir 
vislabākais veids sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanai, tostarp izlemt izmantot 
uzņēmumus, kas šīm iestādēm pieder vai 
ko tās pārrauga, valsts iejaukšanos 
pieļaujot tikai vispārēju sabiedrības 
interešu gadījumā; uzskata, ka, pat 
neparedzot obligātu konkursa rīkošanu, 
kopienu sadarbība pakalpojumu sniegšanā 
būtu jāpieņem kā likumīgs iekšējo 
pakalpojumu sniegšanas veids un ka vietējā 
līmeņa dalībniekiem būtu jāspēj dot ar 
pakalpojumu sniegšanu saistītus 
uzdevumus uzņēmumiem, kas tiem pieder 
vai ko tie pārrauga, ar nosacījumu, ka šie 
uzņēmumi nekonkurē ārējos tirgos; 
ierosina, ka Komisijai būtu jānovērtē, vai 
attiecībā uz jēdzieniem „publiska 
institūcija” un „iekšējie pakalpojumi” 
pastāv kāda juridiska nenoteiktība, ņemot 
vērā dažādus Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumus1, un nepieciešamības gadījumā 
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lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips; jāveic nepieciešamie pasākumi to 
skaidrošanai, lai tiktu ievērots 
subsidiaritātes princips;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir 
vislabākais sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas veids, tostarp nolemt izmantot 
to uzņēmumu pakalpojumus, kuri šīm 
iestādēm pieder vai kurus tās pārrauga; 
uzskata, ka, pat neparedzot obligātu 
konkursa rīkošanu, kopienu sadarbība 
pakalpojumu sniegšanā būtu jāpieņem kā 
likumīgs iekšējo pakalpojumu sniegšanas 
veids un ka vietējā līmeņa dalībniekiem 
būtu jāspēj dot ar pakalpojumu sniegšanu 
saistītus uzdevumus uzņēmumiem, kas 
tiem pieder vai ko tie pārrauga, ar 
nosacījumu, ka šie uzņēmumi nekonkurē 
ārējos tirgos; ierosina, ka Komisijai būtu 
jānovērtē, vai attiecībā uz jēdzieniem 
„publiska institūcija” un „iekšējie 
pakalpojumi” pastāv kāda juridiska 
nenoteiktība, ņemot vērā dažādus Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumus, un 
nepieciešamības gadījumā jāveic 
nepieciešamie pasākumi to skaidrošanai, 
lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips;

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir 
vislabākais sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas veids, tostarp nolemt izmantot 
to uzņēmumu pakalpojumus, kuri šīm 
iestādēm pieder vai kurus tās pārrauga; 
uzskata, ka, pat neparedzot obligātu 
konkursa rīkošanu, kopienu sadarbība 
pakalpojumu sniegšanā būtu jāpieņem kā 
likumīgs iekšējo pakalpojumu sniegšanas 
veids un ka vietējā līmeņa dalībniekiem 
būtu jāspēj dot ar pakalpojumu sniegšanu 
saistītus uzdevumus uzņēmumiem, kas 
tiem pieder vai ko tie pārrauga, ar 
nosacījumu, ka šie uzņēmumi nekonkurē 
ārējos tirgos; ierosina, ka Komisijai būtu 
jānovērtē, vai attiecībā uz jēdzieniem 
„publiska institūcija” un „iekšējie 
pakalpojumi” pastāv kāda juridiska 
nenoteiktība, ņemot vērā dažādus Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumus, un 
nepieciešamības gadījumā jāveic 
nepieciešamie pasākumi to skaidrošanai, 
lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips; 
aicina definēt jēdzienu „iekšējie”, it īpaši 
saistībā ar vietējo sabiedrisko transportu;

Or. de
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Grozījums Nr. 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka Komisijas ierosmes 
attiecībā uz publisko iepirkumu ir rūpīgāk 
jāsaskaņo, lai neapdraudētu atbilstību 
Eiropas direktīvām par publisko 
iepirkumu un neradītu dalībniekiem 
juridiskas problēmas; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisijā uzlabot koordināciju, 
tostarp izveidot tīmekļa vietni ar skaidru 
struktūru, lai veicinātu likumdošanas 
procesa pārredzamību šajā jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir nepieciešams mazos un 
vidējos uzņēmumus mudināt iesaistīties 
publiskajā iepirkumā, ko organizē vietējās 
un reģionālās iestādes, atbilstīgi ES 
vispārējiem mērķiem, atbalstot MVU; 
MVU lielāku iesaistīšanos var panākt, 
pietiekamā daudzumā sniedzot 
informāciju, nodrošinot konsultācijas un 
mācību kursus, praktisku palīdzību un 
atbilstošu normatīvo vidi; 

Or. hu
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Grozījums Nr. 20
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums 1.a

5.b norāda, ka vietēja un reģionāla 
līmeņa publiskā iepirkuma procedūrās 
nepieciešams ieviest lielāku stingrību 
līgumslēdzēju iestāžu maksāšanas 
sistēmā, jo sevišķi tāpēc, ka nemaksāšana 
par padarīto darbu bieži izraisa MVU 
bankrotu un likvidāciju, jo šiem 
uzņēmumiem nav finanšu rezervju;

Or. hu

Grozījums Nr. 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju izskaidrot attiecīgos 
publiskā iepirkuma noteikumus un 
pārskatīt to tiesisko ietvaru, lai 
neapdraudētu vietējo iestāžu pilnvaras un 
tiesības izlemt, kā tās vēlas attīstīt savu 
teritoriju.

6. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu, Padomi un 
reģionālo valdību, kā arī pašvaldību 
sagatavot attiecīgos publiskā iepirkuma 
noteikumus, nodrošinot tajos pietiekami 
lielu skaidrību, lai palīdzētu 
līgumslēdzējām iestādēm nepārprotami 
konstatēt, kuri būvdarbu publiskie 
pasūtījuma līgumi un koncesijas ir 
jāapstiprina un tādējādi jānošķir no 
pilsētattīstības projektiem, attiecībā uz 
kuriem nav pienākums slēgt līgumu.    

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen un Peter Simon

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver grūtības nošķirt būvdarbu valsts 
līgumus no publisku institūciju 
pilsētplānošanas darbībām un piekrīt 
daudzu vietējo iestāžu paustajām bažām 
par Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu1

interpretāciju pilsētu attīstības jomā; ir 
cieši pārliecināts, ka no funkcionālā un 
tiesiskā viedokļa stingra publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošana var 
traucēt pilsētu attīstību; aicina Komisiju 
izskaidrot attiecīgos publiskā iepirkuma 
noteikumus un pārskatīt to tiesisko 
ietvaru, lai neapdraudētu vietējo iestāžu 
pilnvaras un tiesības izlemt, kā tās vēlas 
attīstīt savu teritoriju.

6. piekrīt daudzu vietējo iestāžu paustajām 
bažām par Eiropas Kopienu Tiesas 
nolēmumu1 interpretāciju pilsētu attīstības 
jomā; ir cieši pārliecināts, ka no 
funkcionālā un tiesiskā viedokļa stingra 
publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošana var traucēt pilsētu attīstību; 
aicina Komisiju izskaidrot attiecīgos 
publiskā iepirkuma noteikumus, lai starp 
valsts un privāto sektoru varētu veicināt 
zemes līgumu noslēgšanu, neizvirzot 
nevajadzīgas prasības piešķirt tiesības 
slēgt līgumu, un neapdraudot vietējo 
iestāžu pilnvaras un tiesības izlemt, kā tās 
vēlas attīstīt savu teritoriju; ar lielu interesi 
gaida Eiropas Kopienu Tiesas lēmumu 
lietā C-451/08; piekrīt Eiropas Kopienu 
Tiesas ģenerāladvokāta nostājai, kas 
pausta 2009. gada 17. novembrī lietā 
C-451/08: „Tomēr direktīvas plašie un 
ambiciozie mērķi – kuri ir jāņem vērā, 
interpretējot direktīvu, – nevar būt par 
pamatu, lai, balstoties uz šīs tiesību 
normas tekstu, uzskatītu, ka direktīva ir 
piemērojama neierobežotā veidā.”
(35. punkts); pretējā gadījumā pastāv 
risks, ka „direktīvas noteikumi ir 
jāpiemēro visām pilsētplānošanu 
reglamentējošām darbībām: kas faktiski 
pēc definīcijas ir pasākumi, ar kuriem tiek 
regulēta iespēja veikt būvju būvniecību un 
ar kuriem var pat būtiski izmainīt to 
zemes gabalu vērtību, uz kuriem tie 
attiecas”.

Or. en
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