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Poprawka1
Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i 
regionalne należą do największych 
klientów europejskich i odgrywają w 
związku z tym zasadniczą rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, zaobserwować 
można wśród nich powszechny brak 
znajomości prawa, odpowiednich szkoleń i 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych;  

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i 
regionalne należą do największych 
klientów europejskich i odgrywają w 
związku z tym zasadniczą rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, złożoność 
przepisów dotyczących prawa konkurencji 
i prawa o zamówieniach publicznych 
oznacza, że często zaobserwować można 
brak znajomości ram prawnych i ich 
zastosowania, odpowiednich szkoleń i 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. de

Poprawka 2
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i 
regionalne należą do największych 
klientów europejskich i odgrywają w 
związku z tym zasadniczą rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, zaobserwować 
można wśród nich powszechny brak 
znajomości prawa, odpowiednich szkoleń i 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych; wzywa państwa 
członkowskie do organizacji szkoleń w 

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i 
regionalne należą do największych 
klientów europejskich i odgrywają w 
związku z tym zasadniczą rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, zaobserwować 
można wśród nich powszechny brak 
znajomości prawa, odpowiednich szkoleń i 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych; wzywa państwa 
członkowskie do organizacji szkoleń w 
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zakresie przepisów regulujących udzielanie 
zamówień publicznych (dotyczących 
konkretnych aspektów, takich jak kryteria 
społeczne, z dziedziny ochrony 
środowiska, podkreślania różnorodności i 
równouprawnienia) oraz do stymulowania 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
poprawy znajomości tych przepisów i 
zwiększenia potencjału administracji 
szczebla lokalnego i regionalnego;

zakresie przepisów regulujących udzielanie 
zamówień publicznych (dotyczących 
konkretnych aspektów, takich jak kryteria 
społeczne, z dziedziny ochrony 
środowiska, podkreślania różnorodności i 
równouprawnienia) oraz do stymulowania 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
poprawy znajomości tych przepisów i 
zwiększenia potencjału administracji 
szczebla lokalnego i regionalnego; w tym 
kontekście rozważa możliwość utworzenia 
grup ds. zamówień publicznych na 
szczeblu regionalnym w oparciu o 
współpracę władz lokalnych i 
regionalnych, co znacząco poprawiłoby 
wydajność i skuteczność zamówień 
publicznych dzięki kontaktom i wzajemnej 
wymianie doświadczeń i informacji;

Or. hu

Poprawka 3
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i 
regionalne należą do największych 
klientów europejskich i odgrywają w 
związku z tym zasadniczą rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, zaobserwować 
można wśród nich powszechny brak 
znajomości prawa, odpowiednich szkoleń i 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych; wzywa państwa 
członkowskie do organizacji szkoleń w 
zakresie przepisów regulujących udzielanie 
zamówień publicznych (dotyczących 
konkretnych aspektów, takich jak kryteria 
społeczne, z dziedziny ochrony 
środowiska, podkreślania różnorodności i 

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i 
regionalne należą do największych 
klientów europejskich i odgrywają w 
związku z tym zasadniczą rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, zaobserwować 
można wśród nich powszechny brak 
znajomości prawa, odpowiednich szkoleń i 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych; wzywa państwa 
członkowskie do organizacji szkoleń w 
zakresie przepisów regulujących udzielanie 
zamówień publicznych (dotyczących 
konkretnych aspektów, takich jak kryteria 
społeczne, z dziedziny ochrony 
środowiska, podkreślania różnorodności i 
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równouprawnienia) oraz do stymulowania 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
poprawy znajomości tych przepisów i 
zwiększenia potencjału administracji 
szczebla lokalnego i regionalnego;

równouprawnienia) oraz do stymulowania 
wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
poprawy znajomości tych przepisów i 
zwiększenia potencjału administracji 
szczebla lokalnego i regionalnego;
przypomina ponadto, że starania na rzecz 
ujawniania i zmniejszania korupcji na 
szczeblu władz lokalnych i regionalnych 
muszą być nadal kontynuowane za 
pomocą wprowadzania szkoleń, 
zapewniania informacji i nadawania im 
rozgłosu;

Or. hu

Poprawka 4
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy
wskazał w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym roku budżetowego 2008, że 
nieprzestrzeganie unijnych przepisów 
regulujących udzielanie zamówień 
publicznych jest jedną z dwóch najczęściej
występujących przyczyn odmowy 
finansowania z funduszy strukturalnych
UE; podkreśla w tym kontekście, że 
nieprawidłowości są często spowodowane 
niewłaściwą transpozycją i surowszymi
zasadami stosowanymi przez państwa 
członkowskie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu, we 
współpracy z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, różnych zbiorów przepisów 
mających zastosowanie do zamówień 
publicznych w wielu działaniach i 
programach realizowanych w ramach 
funduszy strukturalnych w celu 
ujednolicenia tych przepisów i 
uproszczenia ogółu ram prawnych 

2. podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy
wskazuje regularnie w swoich rocznych 
sprawozdaniach dotyczących wykonania 
budżetu UE w tym także w ostatnim
sprawozdaniu rocznym dotyczącym roku 
budżetowego 2008, że nieprzestrzeganie 
unijnych przepisów regulujących 
udzielanie zamówień publicznych jest 
jedną z dwóch najczęstszych przyczyn 
błędów i nieprawidłowości występujących
przy wdrażaniu projektów europejskich 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności; 
podkreśla w tym kontekście, że 
nieprawidłowości są często spowodowane 
niewłaściwą transpozycją przepisów UE i
odmiennymi zasadami stosowanymi przez 
państwa członkowskie;  wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do dokonania 
przeglądu, we współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, różnych zbiorów 
przepisów mających zastosowanie do 
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regulujących procedury zamówień 
publicznych, z myślą o zmniejszeniu 
ryzyka występowania błędów i poprawie 
wydajności w wykorzystywaniu funduszy 
strukturalnych;

zamówień publicznych w celu 
ujednolicenia tych przepisów i 
uproszczenia ogółu ram prawnych 
regulujących procedury zamówień 
publicznych, w szczególności z myślą o 
zmniejszeniu ryzyka występowania błędów 
i poprawie wydajności w wykorzystywaniu 
funduszy strukturalnych;

Or. pl

Poprawka 5
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy 
wskazał w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym roku budżetowego 2008, że 
nieprzestrzeganie unijnych przepisów 
regulujących udzielanie zamówień 
publicznych jest jedną z dwóch najczęściej 
występujących przyczyn odmowy 
finansowania z funduszy strukturalnych 
UE; podkreśla w tym kontekście, że 
nieprawidłowości są często spowodowane 
niewłaściwą transpozycją i surowszymi 
zasadami stosowanymi przez państwa 
członkowskie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu, we 
współpracy z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, różnych zbiorów przepisów 
mających zastosowanie do zamówień 
publicznych w wielu działaniach i 
programach realizowanych w ramach 
funduszy strukturalnych w celu 
ujednolicenia tych przepisów i 
uproszczenia ogółu ram prawnych 
regulujących procedury zamówień 
publicznych, z myślą o zmniejszeniu 
ryzyka występowania błędów i poprawie 
wydajności w wykorzystywaniu funduszy 
strukturalnych;

2. podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy 
wskazał w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym roku budżetowego 2008, że
nieprzestrzeganie unijnych przepisów 
regulujących udzielanie zamówień 
publicznych jest jedną z dwóch najczęściej 
występujących przyczyn odmowy 
finansowania z funduszy strukturalnych 
UE; podkreśla w tym kontekście, że 
nieprawidłowości są często spowodowane
niewłaściwą transpozycją i surowszymi 
zasadami stosowanymi przez państwa 
członkowskie; w związku z tym zaleca 
także, aby podczas negocjacji w sprawie 
rozszerzenia UE kraje kandydujące 
gwarantowały zgodność ich 
prawodawstwa z zakresu zamówień 
publicznych z prawodawstwem UE;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dokonania przeglądu, we współpracy z 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
różnych zbiorów przepisów mających 
zastosowanie do zamówień publicznych w 
wielu działaniach i programach 
realizowanych w ramach funduszy 
strukturalnych w celu ujednolicenia tych 
przepisów i uproszczenia ogółu ram 
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prawnych regulujących procedury 
zamówień publicznych, z myślą o 
zmniejszeniu ryzyka występowania błędów 
i poprawie wydajności w wykorzystywaniu 
funduszy strukturalnych;

Or. hu

Poprawka 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur , ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza dlatego, że
nadmiernie złożone procedury apelacji są 
blokowane przez liczne podmioty, w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że plan naprawczy umożliwia 
stosowanie przyspieszonych wariantów 
procedur przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych władz i pomagania 
im w stosowaniu nowych procedur, w 
każdym przypadku przestrzegając 
standardowych zasad i przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur, ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, a także groźba postępowania 
sądowego w formie nadmiernie złożonej
procedury apelacji, która jest często 
blokowana przez liczne podmioty, w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że plan naprawczy umożliwia 
stosowanie przyspieszonych wariantów 
procedur przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do
wykorzystywania tej procedury i
wspierania lokalnych władz w stosowaniu 
procedur, w każdym przypadku 
przestrzegając standardowych zasad i 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 7
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur , ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza dlatego, że
nadmiernie złożone procedury apelacji są 
blokowane przez liczne podmioty, w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że plan naprawczy umożliwia 
stosowanie przyspieszonych wariantów 
procedur przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych władz i pomagania 
im w stosowaniu nowych procedur, w 
każdym przypadku przestrzegając 
standardowych zasad i przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur, ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza nadmiernie 
złożone procedury apelacji, w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
plan naprawczy umożliwia stosowanie 
przyspieszonych wariantów procedur 
przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych władz i pomagania 
im w stosowaniu nowych procedur, w 
każdym przypadku przestrzegając 
standardowych zasad i przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. pl

Poprawka 8
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur, ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza dlatego, że 
nadmiernie złożone procedury apelacji są 
blokowane przez liczne podmioty, w 

3. uważa, że przyczyną trudności mogą 
być nie tylko koszty i złożoność procedur, 
ale także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza dlatego, że 
nadmiernie złożone procedury apelacji są 
blokowane przez liczne podmioty, w 
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związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że plan naprawczy umożliwia 
stosowanie przyspieszonych wariantów 
procedur przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych władz i pomagania 
im w stosowaniu nowych procedur, w 
każdym p r z y p a d k u  przestrzegając 
standardowych z a s a d  i przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że plan naprawczy umożliwia 
stosowanie przyspieszonych wariantów 
procedur przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych i regionalnych władz 
i pomagania im w stosowaniu i wdrażaniu
nowych procedur, w każdym przypadku 
przestrzegając standardowych zasad i 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. ro

Poprawka 9
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur , ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza dlatego, że 
nadmiernie złożone procedury apelacji są 
blokowane przez liczne podmioty, w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że plan naprawczy umożliwia 
stosowanie przyspieszonych wariantów 
procedur przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych władz i pomagania 
im w stosowaniu nowych procedur, w 
każdym przypadku przestrzegając 
standardowych zasad i przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być 
nie tylko koszty i złożoność procedur, ale 
także czas potrzebny na ukończenie 
procedury udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza dlatego, że 
nadmiernie złożone procedury apelacji są 
blokowane przez liczne podmioty, i z tego 
powodu apeluje o elektroniczny system 
zamówień publicznych i przyspieszenie 
ujednolicania formularzy; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
plan naprawczy umożliwia stosowanie 
przyspieszonych wariantów procedur 
przedstawionych w dyrektywach 
dotyczących zamówień publicznych w 
przypadku dużych przedsięwzięć 
publicznych przewidzianych na lata 2009 i 
2010; wzywa państwa członkowskie do 
wspierania lokalnych władz i pomagania 
im w stosowaniu nowych procedur, w 
każdym przypadku przestrzegając 
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standardowych zasad i przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wykorzystania, nawet po 2010 
r., przyspieszonych wersji procedur 
odnośnie do funduszy strukturalnych i 
przedłużenia tymczasowego podwyższenia 
progów, dla osiągnięcia konkretnego celu, 
jakim jest wzrost inwestycji;

Or. de

Poprawka 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartymi w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
uprzednio udostępnione na ich 
finansowanie zostały stracone; uważa, że 
konieczne jest usunięcie przeszkód i 
określenie jasnych zasad realizacji PPP o 
ile Unia Europejska naprawdę chce 

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartymi w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
uprzednio udostępnione na ich 
finansowanie zostały stracone; uważa, że 
konieczne jest usunięcie przeszkód
blokujących PPP o ile Unia Europejska 
naprawdę chce wykorzystać okazję 
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wykorzystać okazję dokonania 
niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i 
wysokiej jakości usługi; wzywa Komisję 
do dopilnowania, aby przepisy 
wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w jasny sposób ramy PPP w celu 
zagwarantowania pewności prawnej dla 
wszystkich zainteresowanych stron i 
zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

dokonania niezbędnych inwestycji w
infrastrukturę i wysokiej jakości usługi; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przepisy wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w spójny sposób ramy PPP w 
celu zagwarantowania pewności prawnej 
dla wszystkich zainteresowanych stron i 
zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 12
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartych w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
uprzednio udostępnione na ich
sfinansowanie zostały stracone; uważa, że 
konieczne jest usunięcie przeszkód i 
określenie jasnych zasad realizacji PPP o 
ile Unia Europejska naprawdę chce 
wykorzystać okazję dokonania 
niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i 
wysokiej jakości usługi; wzywa Komisję 
do dopilnowania, aby przepisy 
wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w jasny sposób ramy PPP w celu 
zagwarantowania pewności prawnej dla 
wszystkich zainteresowanych stron i 

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartych w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
uprzednio udostępnione na ich
sfinansowanie zostały stracone ze względu 
na bardzo złożone procedury przetargowe; 
uważa, że konieczne jest usunięcie 
przeszkód i określenie jasnych zasad 
realizacji PPP o ile Unia Europejska 
naprawdę chce wykorzystać okazję 
dokonania niezbędnych inwestycji w 
infrastrukturę i wysokiej jakości usługi; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przepisy wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w jasny sposób ramy PPP w celu 
zagwarantowania pewności prawnej dla 
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zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

wszystkich zainteresowanych stron i 
zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

Or. pl

Poprawka 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartymi w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
uprzednio udostępnione na ich 
finansowanie zostały stracone; uważa, że 
konieczne jest usunięcie przeszkód i 
określenie jasnych zasad realizacji PPP o 
ile Unia Europejska naprawdę chce 
wykorzystać okazję dokonania 
niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i 
wysokiej jakości usługi; wzywa Komisję 
do dopilnowania, aby przepisy 
wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w jasny sposób ramy PPP w celu 
zagwarantowania pewności prawnej dla 
wszystkich zainteresowanych stron i 
zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartymi w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
uprzednio udostępnione na ich 
finansowanie zostały stracone; uważa, że 
konieczne jest usunięcie przeszkód
blokujących PPP o ile Unia Europejska 
naprawdę chce wykorzystać okazję 
dokonania niezbędnych inwestycji w 
infrastrukturę i wysokiej jakości usługi; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przepisy wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w jasny sposób ramy PPP w celu 
zagwarantowania pewności prawnej dla 
wszystkich zainteresowanych stron i 
zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

Or. de
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Poprawka 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w 
przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz 
powiązanych umów z prywatnymi 
podmiotami zawartymi w rezultacie 
przetargu na szczeblu lokalnym środki z 
funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej uprzednio udostępnione na 
ich finansowanie zostały stracone; uważa, 
że konieczne jest usunięcie przeszkód i 
określenie jasnych zasad realizacji PPP o 
ile Unia Europejska naprawdę chce 
wykorzystać okazję dokonania 
niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i 
wysokiej jakości usługi; wzywa Komisję 
do dopilnowania, aby przepisy 
wykonawcze dotyczące zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych 
określały w jasny sposób ramy PPP w celu 
zagwarantowania pewności prawnej dla 
wszystkich zainteresowanych stron i 
zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady 
współfinansowania i w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. de

Poprawka 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje prawo władz lokalnych i 5. uznaje prawo władz lokalnych i 
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regionalnych do demokratycznego 
podejmowania decyzji w sprawie 
najlepszych metod świadczenia usług 
publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, 
których są właścicielem lub nad którymi 
sprawują kontrolę; uważa, że nawet bez 
obowiązkowej procedury przetargowej 
współpraca między gminami w zakresie 
świadczenia usług powinna być 
akceptowana jako prawomocna metoda
świadczenia usług wewnętrznych oraz że 
podmioty lokalne powinny mieć
możliwość powierzania zadań związanych
z świadczeniem usług przedsiębiorstwom, 
których są właścicielami lub które 
podlegają ich kontroli, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te nie konkurują na 
rynkach zewnętrznych; proponuje, aby 
Komisja oceniła czy nadal występuje stan 
niepewności prawnej co do koncepcji 
„organu administracji publicznej” i 
„usług wewnętrznych” w świetle licznych 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
oraz, w razie potrzeby, podjęła kroki w 
celu ich objaśnienia, tak aby 
przestrzegana była zasada pomocniczości;

regionalnych do demokratycznego 
podejmowania decyzji w sprawie 
najlepszych metod świadczenia usług 
publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, 
których są właścicielem lub nad którymi 
sprawują kontrolę, bez udziału żadnego 
partnera prywatnego; uważa, że nawet bez 
obowiązkowej procedury przetargowej 
współpraca między gminami lub inne 
formy współpracy między instytucjami 
publicznymi w zakresie świadczenia usług
p o w i n n y  być akceptowane jako
prawomocne metody świadczenia usług 
wewnętrznych oraz że podmioty lokalne 
powinny mieć możliwość powierzania
zadań związanych z świadczeniem usług
publicznych przedsiębiorstwom, których są 
właścicielami lub które podlegają ich 
kontroli;

Or. en

Poprawka 16
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje prawo władz lokalnych i 
regionalnych do demokratycznego 
podejmowania decyzji w sprawie 
najlepszych metod świadczenia usług 
publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, 
których są właścicielem lub nad którymi 
sprawują kontrolę; uważa, że nawet bez 

5. uznaje prawo władz lokalnych i 
regionalnych do demokratycznego 
podejmowania decyzji w sprawie 
najlepszych metod świadczenia usług 
publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, 
których są właścicielem lub nad którymi 
sprawują kontrolę, z zastrzeżeniem, że 
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obowiązkowej procedury przetargowej 
współpraca między gminami w zakresie 
świadczenia usług powinna być 
akceptowana jako prawomocna metoda 
świadczenia usług wewnętrznych oraz że 
podmioty lokalne powinny mieć 
możliwość powierzania zadań związanych 
z świadczeniem usług przedsiębiorstwom, 
których są właścicielami lub które 
podlegają ich kontroli, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te nie konkurują na 
rynkach zewnętrznych; proponuje, aby 
Komisja oceniła czy nadal występuje stan 
niepewności prawnej co do koncepcji 
„organu administracji publicznej” i „usług 
wewnętrznych” w świetle licznych 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz, 
w razie potrzeby, podjęła kroki w celu ich 
objaśnienia, tak aby przestrzegana była 
zasada pomocniczości;

uciekanie się do interwencji państwa jest 
dopuszczalne tylko w przypadku ochrony 
interesu publicznego; uważa, że nawet bez 
obowiązkowej procedury przetargowej 
współpraca między gminami w zakresie 
świadczenia usług powinna być 
akceptowana jako prawomocna metoda 
świadczenia usług wewnętrznych oraz że 
podmioty lokalne powinny mieć 
możliwość powierzania zadań związanych 
z świadczeniem usług przedsiębiorstwom, 
których są właścicielami lub które 
podlegają ich kontroli, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te nie konkurują na 
rynkach zewnętrznych; proponuje, aby 
Komisja oceniła czy nadal występuje stan 
niepewności prawnej co do koncepcji 
„organu administracji publicznej” i „usług 
wewnętrznych” w świetle licznych 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz, 
w razie potrzeby, podjęła kroki w celu ich 
objaśnienia, tak aby przestrzegana była 
zasada pomocniczości;

Or. ro

Poprawka 17
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje prawo władz lokalnych i 
regionalnych do demokratycznego 
podejmowania decyzji w sprawie 
najlepszych metod świadczenia usług 
publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, 
których są właścicielem lub nad którymi 
sprawują kontrolę; uważa, że nawet bez 
obowiązkowej procedury przetargowej 
współpraca między gminami w zakresie 
świadczenia usług powinna być 
akceptowana jako prawomocna metoda 

5. uznaje prawo władz lokalnych i 
regionalnych do demokratycznego 
podejmowania decyzji w sprawie 
najlepszych metod świadczenia usług 
publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, 
których są właścicielem lub nad którymi 
sprawują kontrolę; uważa, że nawet bez 
obowiązkowej procedury przetargowej 
współpraca między gminami w zakresie 
świadczenia usług powinna być 
akceptowana jako prawomocna metoda 
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świadczenia usług wewnętrznych oraz że 
podmioty lokalne powinny mieć 
możliwość powierzania zadań związanych 
z świadczeniem usług przedsiębiorstwom, 
których są właścicielami lub które 
podlegają ich kontroli, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te nie konkurują na 
rynkach zewnętrznych; proponuje, aby 
Komisja oceniła czy nadal występuje stan 
niepewności prawnej co do koncepcji 
„organu administracji publicznej” i „usług 
wewnętrznych” w świetle licznych 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz, 
w razie potrzeby, podjęła kroki w celu ich 
objaśnienia, tak aby przestrzegana była 
zasada pomocniczości;

świadczenia usług wewnętrznych oraz że 
podmioty lokalne powinny mieć 
możliwość powierzania zadań związanych 
z świadczeniem usług przedsiębiorstwom, 
których są właścicielami lub które 
podlegają ich kontroli, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te nie konkurują na 
rynkach zewnętrznych; proponuje, aby 
Komisja oceniła czy nadal występuje stan 
niepewności prawnej co do koncepcji 
„organu administracji publicznej” i „usług 
wewnętrznych” w świetle licznych 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz, 
w razie potrzeby, podjęła kroki w celu ich 
objaśnienia, tak aby przestrzegana była 
zasada pomocniczości; apeluje o 
zdefiniowanie koncepcji usług 
„wewnętrznych”, zwłaszcza jeśli chodzi o 
lokalny transport publiczny;

Or. de

Poprawka 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że inicjatywy Komisji 
dotyczące zamówień publicznych muszą 
być lepiej skoordynowane w celu 
zapobiegania zakłócaniu zgodności z 
europejskimi dyrektywami dotyczącymi 
zamówień publicznych i przysparzaniu 
problemów prawnych podmiotom; w 
związku z tym wzywa do lepszej 
koordynacji w ramach Komisji 
Europejskiej, w tym do utworzenia jednej 
strony internetowej o jasnej strukturze w 
celu promowania przejrzystości prawnej w 
tej dziedzinie;

Or. de
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Poprawka 19
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność zachęcania 
MŚP do udziału w zamówieniach 
publicznych organizowanych przez władze 
lokalne i regionalne, zgodnie z ogólnymi 
celami UE w dziedzinie wspierania MŚP. 
Większy udział MŚP może zostać 
zapewniony dzięki odpowiedniemu 
dostarczaniu informacji, konsultacjom i 
kursom szkoleniowym, praktycznej 
pomocy i właściwemu otoczeniu 
prawnemu; 

Or. hu

Poprawka20
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
dyscypliny płatniczej organów 
zamawiających na szczeblu lokalnych i 
regionalnych procedur zamówień 
publicznych, zwłaszcza że brak zapłaty za 
wykonaną pracę często prowadzi MŚP, 
które nie posiadają rezerw finansowych, 
do bankructwa i likwidacji;

Or. hu
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Poprawka 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wyjaśnienia
odpowiednich przepisów dotyczących 
zamówień publicznych i przeglądu ram 
prawnych w celu uniknięcia naruszania 
kompetencji władz lokalnych do 
decydowania o metodach rozwoju ich 
terytorium.

6. wzywa Komisję do przygotowania, w 
ścisłej współpracy z Parlamentem 
Europejskim, Radą i władzami 
samorządowymi szczebla lokalnego i 
regionalnego wystarczająco jasnych
odpowiednich przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w celu
umożliwienia organom zamawiającym 
jasnego rozróżnienia, które zamówienia 
na roboty publiczne i koncesje podlegają 
procedurze przetargowej, tak aby móc 
odróżnić je od planów rozwoju
urbanistycznego, w przypadku których nie 
ma obowiązku udzielania zamówień.    

Or. de

Poprawka 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen i Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla trudności z rozróżnieniem 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane od podejmowanych przez 
władze publiczne działań w zakresie 
planowania urbanistycznego oraz ze 
zrozumieniem odnosi się do obaw 
wyrażanych przez wiele władz lokalnych w 
reakcji na interpretację wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie 
planowania obszarów miejskich; jest 
głęboko przekonany, że ścisłe stosowanie, 
pod względem prawnym, jak i 
operacyjnym, przepisów dotyczących 
zamówień publicznych może utrudniać 

6. ze zrozumieniem odnosi się do obaw 
wyrażanych przez wiele władz lokalnych w 
reakcji na interpretację wyroków1

Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie 
planowania obszarów miejskich jest 
głęboko przekonany, że ścisłe stosowanie, 
pod względem prawnym, jak i 
operacyjnym, przepisów dotyczących 
zamówień publicznych może utrudniać 
rozwój urbanistyczny; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia odpowiednich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, tak 
aby ułatwić zawieranie umów gruntowych 
między sektorem publicznym i prywatnym
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rozwój urbanistyczny; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia odpowiednich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i
przeglądu ram prawnych w celu 
uniknięcia naruszania kompetencji władz 
lokalnych do decydowania o metodach 
rozwoju ich terytorium.

bez zbędnego wymogu ogłaszania 
przetargu i bez narażania na szwank
kompetencji władz lokalnych do 
decydowania o metodach rozwoju ich 
terytorium; z zainteresowaniem oczekuje 
na decyzję Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawie C-451/08; wyraża aprobatę dla 
opinii rzecznika generalnego Trybunału 
Sprawiedliwości wydanej 17 listopada 
2009 r. w sprawie C-451/08: „Te szerokie 
i ambitne cele muszą być brane pod 
uwagę podczas interpretowania 
dyrektywy, ale nie należy zakładać, że 
powołując się na cel tego aktu jego zakres 
może być bez końca rozszerzany.” (ust. 
35); w przeciwnym razie istnieje ryzyko 
„że wszystkie działania w zakresie 
planowania urbanistycznego będą 
podlegać zakresowi dyrektywy, ponieważ, 
z definicji, przepisy dotyczące wykonania 
ewentualnych prac budowlanych 
znacząco zmieniają wartość danego 
terenu.”
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