
AM\803580SK.doc PE438.443v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2009/2175(INI)

2.2.2010

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
1 - 22

Návrh stanoviska
Oldřich Vlasák
(PE431.007v01-00)

k novému vývoju v oblasti verejného obstarávania
(2009/2175(INI))



PE438.443v01-00 2/18 AM\803580SK.doc

SK

AM_Com_NonLegOpinion



AM\803580SK.doc 3/18 PE438.443v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne 
orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú 
úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, vo všeobecnosti chýbajú 
právne znalosti, dostatočná odborná 
príprava, ako aj pokyny pre verejné 
obstarávanie v rámci orgánov na nižšej než 
štátnej úrovni; 

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne 
orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú 
úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, komplexnosť pravidiel 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania znamená, že orgánom 
na nižšej než štátnej úrovni často chýbajú 
odborné znalosti právneho rámca a jeho 
uplatňovania v praxi, dostatočná odborná 
príprava, ako aj pokyny pre verejné 
obstarávanie; 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne 
orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú 
úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, vo všeobecnosti chýbajú 
právne znalosti, dostatočná odborná 
príprava, ako aj pokyny pre verejné 
obstarávanie v rámci orgánov na nižšej než 
štátnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby 
pripravili odborné školenia zamerané na 
pravidlá verejného obstarávania (vrátane 
konkrétnych aspektov, akými sú sociálne 
a environmentálne kritériá a kritériá 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovali 

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne 
orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú 
úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, orgánom na nižšej než štátnej 
úrovni vo všeobecnosti chýbajú právne 
znalosti, dostatočná odborná príprava, ako 
aj pokyny pre verejné obstarávanie; vyzýva 
členské štáty, aby pripravili odborné 
školenia zamerané na pravidlá verejného 
obstarávania (vrátane konkrétnych 
aspektov, akými sú sociálne 
a environmentálne kritériá a kritériá 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovali 
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využívanie IKT s cieľom zlepšiť 
pochopenie týchto pravidiel 
a administratívne kapacity miestnych 
a regionálnych orgánov;

využívanie informačných a komunikačných 
technológií s cieľom zlepšiť pochopenie 
týchto pravidiel a administratívne kapacity 
miestnych a regionálnych orgánov; v tejto 
súvislosti vidí možnosť vytvoriť 
zoskupenia verejného obstarávania 
na regionálnej úrovni, založené 
na spolupráci miestnych a regionálnych 
orgánov, ktoré by mohli značne zlepšiť 
účinnosť a efektívnosť verejného 
obstarávania prostredníctvom vzájomných 
kontaktov, vzájomnej výmeny skúseností 
a informácií;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne 
orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú 
úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, vo všeobecnosti chýbajú 
právne znalosti, dostatočná odborná 
príprava, ako aj pokyny pre verejné 
obstarávanie v rámci orgánov na nižšej než 
štátnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby 
pripravili odborné školenia zamerané na 
pravidlá verejného obstarávania (vrátane 
konkrétnych aspektov, akými sú sociálne 
a environmentálne kritériá a kritériá 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovali 
využívanie IKT s cieľom zlepšiť 
pochopenie týchto pravidiel 
a administratívne kapacity miestnych 
a regionálnych orgánov;

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne 
orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú 
úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, orgánom na nižšej než štátnej 
úrovni vo všeobecnosti chýbajú právne 
znalosti, dostatočná odborná príprava, ako 
aj pokyny pre verejné obstarávanie ;
vyzýva členské štáty, aby pripravili 
odborné školenia zamerané na pravidlá 
verejného obstarávania (vrátane 
konkrétnych aspektov, akými sú sociálne 
a environmentálne kritériá a kritériá 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovali 
využívanie informačných a komunikačných 
technológií s cieľom zlepšiť pochopenie 
týchto pravidiel a administratívne kapacity 
miestnych a regionálnych orgánov;
pripomína, že v úsilí o odhalenie 
a zníženie rozsahu korupcie na úrovni 
regionálnych a miestnych orgánov je 
potrebné pokračovať prostredníctvom 
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zavedenia odbornej prípravy, 
poskytovania informácií a reklamy;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol 
vo svojej výročnej správe za rozpočtový 
rok 2008, že nedodržanie pravidiel EÚ 
týkajúcich sa verejného obstarávania je 
jedným z dvoch najčastejších dôvodov 
zamietnutia poskytnúť finančné 
prostriedky EÚ zo štrukturálnych fondov;
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
nezrovnalosti sú často spôsobené 
nesprávnou transpozíciou a uplatňovaním 
prísnejších pravidiel v členských štátoch;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v spolupráci s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi zrevidovali jednotlivé súbory 
pravidiel vzťahujúcich sa na verejné 
obstarávanie v súvislosti s rôznymi 
opatreniami a programami vykonávanými 
v rámci štrukturálnych fondov s cieľom 
zjednotiť tieto pravidlá a zjednodušiť celý 
právny rámec pre verejné obstarávanie, aby 
sa znížilo riziko výskytu chýb a zvýšila 
účinnosť pri využívaní štrukturálnych 
fondov;

2. zdôrazňuje, že Dvor audítorov 
pravidelne uvádza vo svojich výročných 
správach o plnení rozpočtu EÚ ako aj 
v poslednej výročnej správe za rozpočtový 
rok 2008, že nedodržanie pravidiel EÚ 
týkajúcich sa verejného obstarávania je 
jednou z dvoch najčastejších príčin chýb 
a nezrovnalostí pri implementácii 
európskych projektov spolufinancovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
nezrovnalosti sú často spôsobené 
nesprávnou transpozíciou a rozdielmi 
v pravidlách uplatňovaných v členských 
štátoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v spolupráci s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi zrevidovali 
jednotlivé súbory pravidiel vzťahujúcich sa 
na verejné obstarávanie s cieľom zjednotiť 
tieto pravidlá a zjednodušiť celý právny 
rámec pre verejné obstarávanie, aby sa 
znížilo najmä riziko výskytu chýb 
a zvýšila účinnosť pri využívaní 
štrukturálnych fondov;

Or. pl



PE438.443v01-00 6/18 AM\803580SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol 
vo svojej výročnej správe za rozpočtový 
rok 2008, že nedodržanie pravidiel EÚ 
týkajúcich sa verejného obstarávania je 
jedným z dvoch najčastejších dôvodov 
zamietnutia poskytnúť finančné 
prostriedky EÚ zo štrukturálnych fondov;
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
nezrovnalosti sú často spôsobené 
nesprávnou transpozíciou a uplatňovaním 
prísnejších pravidiel v členských štátoch;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v spolupráci s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi zrevidovali jednotlivé súbory 
pravidiel vzťahujúcich sa na verejné 
obstarávanie v súvislosti s rôznymi 
opatreniami a programami vykonávanými 
v rámci štrukturálnych fondov s cieľom 
zjednotiť tieto pravidlá a zjednodušiť celý 
právny rámec pre verejné obstarávanie, aby 
sa znížilo riziko výskytu chýb a zvýšila 
účinnosť pri využívaní štrukturálnych 
fondov;

2. zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol 
vo svojej výročnej správe za rozpočtový 
rok 2008, že nedodržanie pravidiel EÚ 
týkajúcich sa verejného obstarávania je 
jedným z dvoch najčastejších dôvodov 
zamietnutia poskytnúť finančné 
prostriedky EÚ zo štrukturálnych fondov;
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
nezrovnalosti sú často spôsobené 
nesprávnou transpozíciou a uplatňovaním 
prísnejších pravidiel v členských štátoch;
v tejto súvislosti tiež odporúča, aby 
kandidátske krajiny počas rokovaní 
o rozšírení EÚ zaručili súlad vlastných 
právnych predpisov pre oblasť verejného 
obstarávania s legislatívou EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci 
s regionálnymi a miestnymi orgánmi 
zrevidovali jednotlivé súbory pravidiel 
vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie 
v súvislosti s rôznymi opatreniami 
a programami vykonávanými v rámci 
štrukturálnych fondov s cieľom zjednotiť 
tieto pravidlá a zjednodušiť celý právny 
rámec pre verejné obstarávanie, aby sa 
znížilo riziko výskytu chýb a zvýšila 
účinnosť pri využívaní štrukturálnych 
fondov;

Or. hu

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

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, ako aj 
dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých 
ukončeniu bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že 
plán obnovy umožňuje uplatniť pri 
veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
miestnym orgánom podporu a pomoc pri 
uplatňovaní týchto postupov, pričom 
v každom jednotlivom prípade treba 
dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie a hrozba 
súdneho konania vo forme dlhotrvajúcich 
odvolacích postupov, ktorých ukončeniu 
často bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, 
že plán obnovy umožňuje uplatniť 
pri veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby tieto postupy 
využili a poskytli miestnym orgánom 
podporu a pomoc pri ich uplatňovaní, 
pričom v každom jednotlivom prípade 
treba dodržať štandardné pravidlá 
a predpisy týkajúce sa verejného 
obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, ako aj
dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých 
ukončeniu bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že 
plán obnovy umožňuje uplatniť pri 
veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
miestnym orgánom podporu a pomoc pri 

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, najmä 
dlhotrvajúce odvolacie postupy, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že 
plán obnovy umožňuje uplatniť pri 
veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
miestnym orgánom podporu a pomoc pri 
uplatňovaní týchto postupov, pričom 
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uplatňovaní týchto postupov, pričom 
v každom jednotlivom prípade treba 
dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

v každom jednotlivom prípade treba 
dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, ako aj 
dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých 
ukončeniu bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že 
plán obnovy umožňuje uplatniť pri 
veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
miestnym orgánom podporu a pomoc pri 
uplatňovaní týchto postupov, pričom 
v každom jednotlivom prípade treba 
dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, ako aj 
dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých 
ukončeniu bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že 
plán obnovy umožňuje uplatniť 
pri veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
miestnym a regionálnym orgánom 
podporu a pomoc pri uplatňovaní 
a využívaní týchto postupov, pričom 
v každom jednotlivom prípade treba 
dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, ako aj 
dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých 
ukončeniu bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že 
plán obnovy umožňuje uplatniť pri 
veľkých verejných projektoch 
realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené 
v smerniciach o verejnom obstarávaní;
vyzýva členské štáty, aby poskytli 
miestnym orgánom podporu a pomoc pri 
uplatňovaní týchto postupov, pričom 
v každom jednotlivom prípade treba 
dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu 
verejného obstarávania a náklady naň, ale 
i čas potrebný na jeho dokončenie, ako aj 
dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých 
ukončeniu bránia rôzne faktory, môžu byť 
obmedzujúce, a z toho dôvodu žiada, aby 
sa podporili elektronické verejné 
obstarávanie a štandardizácia 
formulárov; preto víta skutočnosť, že plán 
obnovy umožňuje uplatniť pri veľkých 
verejných projektoch realizovaných 
v rokoch 2009 a 2010 zrýchlené verzie 
postupov uvedené v smerniciach 
o verejnom obstarávaní; vyzýva členské 
štáty, aby poskytli miestnym orgánom 
podporu a pomoc pri uplatňovaní týchto 
postupov, pričom v každom jednotlivom 
prípade treba dodržať štandardné pravidlá 
a predpisy týkajúce sa verejného 
obstarávania;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby  preskúmala 
možnosť využívať zrýchlené verzie 
postupov v rámci štrukturálnych fondov 
ako aj možnosť predĺženia platnosti 
dočasného zvýšenia stropov aj po roku 
2010, najmä s cieľom zvýšiť investície;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že v niektorých prípadoch 
viedlo pridelenie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na realizáciu 
projektov v oblasti infraštruktúry v rámci 
partnerstva verejného a súkromného 
sektora (PPP) a príslušné zmluvy so 
súkromnými prevádzkovateľmi založené 
na verejnom obstarávaní uskutočnenom na 
nižšej než štátnej úrovni k strate predtým 
dostupných prostriedkov Európskej únie na 
financovanie rozvoja infraštruktúry; je 
presvedčený, že pokiaľ chce mať Európska 
únia aspoň nejakú šancu vykonať potrebné 
investície do infraštruktúry a kvalitných 
služieb, je nevyhnutné odstrániť prekážky, 
ktoré bránia stanoveniu jasných pravidiel 
verejno-súkromných partnerstiev; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
jasný rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v kontexte 
spolufinancovania a v období po 
celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

4. vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že v niektorých 
prípadoch viedlo pridelenie prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov na realizáciu 
projektov v oblasti infraštruktúry v rámci 
partnerstva verejného a súkromného 
sektora (PPP) a príslušné zmluvy 
so súkromnými prevádzkovateľmi 
založené na verejnom obstarávaní 
uskutočnenom na nižšej než štátnej úrovni 
k strate predtým dostupných prostriedkov 
Európskej únie na financovanie rozvoja 
infraštruktúry; je presvedčený, že pokiaľ 
chce mať Európska únia aspoň nejakú 
šancu vykonať potrebné investície 
do infraštruktúry a kvalitných služieb, je 
nevyhnutné odstrániť prekážky verejno-
súkromným partnerstvám; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
ucelený rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v súvislosti 
so zásadou spolufinancovania a v období 
po celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že v niektorých prípadoch 
viedlo pridelenie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na realizáciu 
projektov v oblasti infraštruktúry v rámci 
partnerstva verejného a súkromného 
sektora (PPP) a príslušné zmluvy so 
súkromnými prevádzkovateľmi založené 
na verejnom obstarávaní uskutočnenom na 
nižšej než štátnej úrovni k strate predtým 
dostupných prostriedkov Európskej únie na 
financovanie rozvoja infraštruktúry; je 
presvedčený, že pokiaľ chce mať Európska 
únia aspoň nejakú šancu vykonať potrebné 
investície do infraštruktúry a kvalitných 
služieb, je nevyhnutné odstrániť prekážky, 
ktoré bránia stanoveniu jasných pravidiel 
verejno-súkromných partnerstiev; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
jasný rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v kontexte
spolufinancovania a v období po 
celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

4. vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že v niektorých 
prípadoch v dôsledku veľmi zložitých 
postupov verejného obstarávania viedlo 
pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov na realizáciu projektov v oblasti 
infraštruktúry v rámci partnerstva 
verejného a súkromného sektora (PPP) 
a príslušné zmluvy so súkromnými 
prevádzkovateľmi založené na verejnom 
obstarávaní uskutočnenom na nižšej než 
štátnej úrovni k strate predtým dostupných 
prostriedkov Európskej únie 
na financovanie rozvoja infraštruktúry; je 
presvedčený, že pokiaľ chce mať Európska 
únia aspoň nejakú šancu vykonať potrebné 
investície do infraštruktúry a kvalitných 
služieb, je nevyhnutné odstrániť prekážky, 
ktoré bránia stanoveniu jasných pravidiel 
verejno-súkromných partnerstiev; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
jasný rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v súvislosti 
so zásadou spolufinancovania a v období 
po celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že v niektorých prípadoch 
viedlo pridelenie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na realizáciu 
projektov v oblasti infraštruktúry v rámci 

4. vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že v niektorých 
prípadoch viedlo pridelenie prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov na realizáciu 
projektov v oblasti infraštruktúry v rámci 
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partnerstva verejného a súkromného 
sektora (PPP) a príslušné zmluvy so 
súkromnými prevádzkovateľmi založené 
na verejnom obstarávaní uskutočnenom na 
nižšej než štátnej úrovni k strate predtým 
dostupných prostriedkov Európskej únie na 
financovanie rozvoja infraštruktúry; je 
presvedčený, že pokiaľ chce mať Európska 
únia aspoň nejakú šancu vykonať potrebné 
investície do infraštruktúry a kvalitných 
služieb, je nevyhnutné odstrániť prekážky, 
ktoré bránia stanoveniu jasných pravidiel 
verejno-súkromných partnerstiev; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
jasný rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v kontexte
spolufinancovania a v období po 
celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

partnerstva verejného a súkromného 
sektora (PPP) a príslušné zmluvy 
so súkromnými prevádzkovateľmi 
založené na verejnom obstarávaní 
uskutočnenom na nižšej než štátnej úrovni 
k strate predtým dostupných prostriedkov 
Európskej únie na financovanie rozvoja 
infraštruktúry; je presvedčený, že pokiaľ 
chce mať Európska únia aspoň nejakú 
šancu vykonať potrebné investície 
do infraštruktúry a kvalitných služieb, je 
nevyhnutné odstrániť prekážky verejno-
súkromným partnerstvám; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
jasný rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v súvislosti 
so zásadou spolufinancovania a v období 
po celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že v niektorých prípadoch 
viedlo pridelenie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na realizáciu 
projektov v oblasti infraštruktúry v rámci 
partnerstva verejného a súkromného 
sektora (PPP) a príslušné zmluvy so 
súkromnými prevádzkovateľmi založené 
na verejnom obstarávaní uskutočnenom na 
nižšej než štátnej úrovni k strate predtým 
dostupných prostriedkov Európskej únie na 
financovanie rozvoja infraštruktúry; je 
presvedčený, že pokiaľ chce mať Európska 

(netýka sa slovenského znenia)
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únia aspoň nejakú šancu vykonať potrebné 
investície do infraštruktúry a kvalitných 
služieb, je nevyhnutné odstrániť prekážky, 
ktoré bránia stanoveniu jasných pravidiel 
verejno-súkromných partnerstiev; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá 
o vykonávaní verejného obstarávania 
a využívaní štrukturálnych fondov stanovia 
jasný rámec pre verejno-súkromné 
partnerstvá s cieľom vytvoriť v kontexte 
spolufinancovania a v období po 
celosvetovej hospodárskej kríze právnu 
istotu pre všetky zainteresované strany 
a znížiť tlak na verejné rozpočty;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva právo miestnych a regionálnych 
orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
verejných služieb vrátane rozhodnutia 
obrátiť sa na spoločnosti, ktoré vlastnia 
alebo kontrolujú; domnieva sa, že dokonca 
bez povinnosti vyhlásiť verejnú súťaž by sa 
mala spolupráca medzi obcami akceptovať 
ako legitímny spôsob poskytovania 
interných služieb a že aktéri na nižších 
úrovniach vlády by mali mať možnosť 
zveriť úlohy týkajúce sa poskytnutia
služieb podnikom, ktoré vlastnia alebo 
kontrolujú, a to pod podmienkou, že tieto 
podniky nie sú konkurentmi na 
vonkajších trhoch; navrhuje, aby Komisia 
posúdila na základe rôznych rozsudkov 
Súdneho dvora, či pretrváva ešte nejaká 
právna neistota v súvislosti s pojmami 
„verejný orgán“ a „interné služby“, a aby 
v prípade potreby podnikla kroky na ich 

5. uznáva právo miestnych a regionálnych 
orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
verejných služieb vrátane rozhodnutia 
obrátiť sa na spoločnosti, ktoré vlastnia 
alebo kontrolujú bez účasti akéhokoľvek 
súkromného partnera; domnieva sa, že 
dokonca bez povinnosti vyhlásiť verejnú 
súťaž by sa mala spolupráca medzi obcami 
alebo iné formy spolupráce v rámci 
verejného sektora akceptovať ako 
legitímny spôsob poskytovania služieb a že 
aktéri na nižších úrovniach vlády by mali 
mať možnosť zveriť úlohy týkajúce sa 
poskytovania verejných služieb podnikom, 
ktoré vlastnia alebo kontrolujú;
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objasnenie, aby sa umožnilo dodržiavanie 
zásady subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva právo miestnych a regionálnych 
orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
verejných služieb vrátane rozhodnutia 
obrátiť sa na spoločnosti, ktoré vlastnia 
alebo kontrolujú; domnieva sa, že dokonca 
bez povinnosti vyhlásiť verejnú súťaž by sa 
mala spolupráca medzi obcami akceptovať 
ako legitímny spôsob poskytovania 
interných služieb a že aktéri na nižších 
úrovniach vlády by mali mať možnosť 
zveriť úlohy týkajúce sa poskytnutia 
služieb podnikom, ktoré vlastnia alebo 
kontrolujú, a to pod podmienkou, že tieto 
podniky nie sú konkurentmi na vonkajších 
trhoch; navrhuje, aby Komisia posúdila na 
základe rôznych rozsudkov Súdneho dvora, 
či pretrváva ešte nejaká právna neistota 
v súvislosti s pojmami „verejný orgán“ 
a „interné služby“, a aby v prípade potreby 
podnikla kroky na ich objasnenie, aby sa 
umožnilo dodržiavanie zásady subsidiarity;

5. uznáva právo miestnych a regionálnych 
orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
verejných služieb vrátane rozhodnutia 
obrátiť sa na spoločnosti, ktoré vlastnia 
alebo kontrolujú, pričom k štátnej 
intervencii by malo dochádzať len 
v prípadoch všeobecného verejného 
záujmu; domnieva sa, že dokonca 
bez povinnosti vyhlásiť verejnú súťaž by sa 
mala spolupráca medzi obcami akceptovať 
ako legitímny spôsob poskytovania 
interných služieb a že aktéri na nižších 
úrovniach vlády by mali mať možnosť 
zveriť úlohy týkajúce sa poskytnutia 
služieb podnikom, ktoré vlastnia alebo 
kontrolujú, a to pod podmienkou, že tieto 
podniky nie sú konkurentmi na vonkajších 
trhoch; navrhuje, aby Komisia posúdila 
na základe rôznych rozsudkov Súdneho 
dvora, či pretrváva ešte nejaká právna 
neistota v súvislosti s pojmami „verejný 
orgán“ a „interné služby“, a aby v prípade 
potreby podnikla kroky na ich objasnenie, 
aby sa umožnilo dodržiavanie zásady 
subsidiarity;

Or. ro
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva právo miestnych a regionálnych 
orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
verejných služieb vrátane rozhodnutia 
obrátiť sa na spoločnosti, ktoré vlastnia 
alebo kontrolujú; domnieva sa, že dokonca 
bez povinnosti vyhlásiť verejnú súťaž by sa 
mala spolupráca medzi obcami akceptovať 
ako legitímny spôsob poskytovania 
interných služieb a že aktéri na nižších 
úrovniach vlády by mali mať možnosť 
zveriť úlohy týkajúce sa poskytnutia 
služieb podnikom, ktoré vlastnia alebo 
kontrolujú, a to pod podmienkou, že tieto 
podniky nie sú konkurentmi na vonkajších 
trhoch; navrhuje, aby Komisia posúdila na 
základe rôznych rozsudkov Súdneho dvora, 
či pretrváva ešte nejaká právna neistota 
v súvislosti s pojmami „verejný orgán“ 
a „interné služby“, a aby v prípade potreby 
podnikla kroky na ich objasnenie, aby sa 
umožnilo dodržiavanie zásady subsidiarity;

5. uznáva právo miestnych a regionálnych 
orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
verejných služieb vrátane rozhodnutia 
obrátiť sa na spoločnosti, ktoré vlastnia 
alebo kontrolujú; domnieva sa, že dokonca 
bez povinnosti vyhlásiť verejnú súťaž 
by sa mala spolupráca medzi obcami 
akceptovať ako legitímny spôsob 
poskytovania interných služieb a že aktéri 
na nižších úrovniach vlády by mali mať 
možnosť zveriť úlohy týkajúce sa 
poskytnutia služieb podnikom, ktoré 
vlastnia alebo kontrolujú, 
a to pod podmienkou, že tieto podniky nie 
sú konkurentmi na vonkajších trhoch;
navrhuje, aby Komisia posúdila na základe 
rôznych rozsudkov Súdneho dvora, či 
pretrváva ešte nejaká právna neistota 
v súvislosti s pojmami „verejný orgán“ 
a „interné služby“, 
a aby v prípade potreby podnikla kroky 
na ich objasnenie, aby sa umožnilo 
dodržiavanie zásady subsidiarity; vyzýva, 
aby bol definovaný pojem „interné“ 
najmä pokiaľ ide o miestnu verejnú 
dopravu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné lepšie 
koordinovať iniciatívy Komisie v oblasti 
verejného obstarávania, aby sa neohrozil 
súlad s európskymi smernicami 
o verejnom obstarávaní a nevznikli právne 
problémy pre vykonávateľov; v tejto 
súvislosti vyzýva na lepšiu koordináciu 
v rámci Európskej komisie vrátane 
jednotnej, prehľadne štruktúrovanej 
internetovej stránky, aby sa podporila 
transparentnosť legislatívy v tejto oblasti;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu podnecovať malé 
a stredné podniky k tomu, aby sa v súlade 
so všeobecnými cieľmi EÚ na podporu 
malých a stredných podnikov zúčastňovali 
na verejnom obstarávaní, ktoré 
uskutočňujú miestne a regionálne orgány.
Zvýšenú účasť malých a stredných 
podnikov možno zabezpečiť 
prostredníctvom riadneho poskytovania 
informácií, konzultačných kurzov 
a kurzov odbornej prípravy, praktickej 
pomoci a vhodného regulačného 
prostredia;

Or. hu
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh20
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. zdôrazňuje potrebu posilnenia 
platobnej disciplíny verejných 
obstarávateľov na miestnej a regionálnej 
úrovni, najmä vzhľadom k tomu, 
že nezaplatenie za vykonanú prácu často 
vedie k bankrotu alebo likvidácii malých 
a stredných podnikov, ktoré nemajú 
dostatok finančných rezerv;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby objasnila pravidlá 
upravujúce verejné obstarávanie v tejto 
oblasti a zrevidovala právny rámec 
s cieľom neohroziť právomoc a právo 
miestnych orgánov rozhodovať o spôsobe, 
akým chcú rozvíjať svoje územie.

6. vyzýva Komisiu, aby vypracovala, 
v úzkej spolupráci s Európskym 
parlamentom, Radou, regionálnou 
a miestnou správou príslušné pravidlá 
upravujúce verejné obstarávanie, natoľko
prehľadné, aby umožnili verejným 
obstarávateľom jasne určiť, na ktoré
verejné zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác a na ktoré verejné 
koncesie na stavebné práce je treba zadať 
verejnú zákazku, a tak tieto projekty 
odlíšila od projektov mestského rozvoja, 
pri ktorých takáto povinnosť neexistuje;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen a Peter Simon

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je ťažké odlíšiť verejné 
obstarávanie prác od aktivít verejných 
orgánov v oblasti územného plánovania 
a zdieľa obavy mnohých miestnych 
orgánov v súvislosti s interpretáciou 
rozsudkov Súdneho dvora v oblasti 
mestského rozvoja; domnieva sa, že prísne 
uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania, jednak z operačného a jednak 
z právneho hľadiska, by mohlo brániť 
mestskému rozvoju; vyzýva Komisiu, aby 
objasnila pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie v tejto oblasti a zrevidovala 
právny rámec s cieľom neohroziť 
právomoc a právo miestnych orgánov 
rozhodovať o spôsobe, akým chcú rozvíjať 
svoje územie.

6. súhlasí s obavami mnohých miestnych 
orgánov v súvislosti s interpretáciou 
rozsudkov Súdneho dvora v oblasti 
mestského rozvoja; domnieva sa, že prísne 
uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania, jednak z operačného a jednak 
z právneho hľadiska, by mohlo brániť 
mestskému rozvoju; vyzýva Komisiu, aby 
objasnila príslušné pravidlá upravujúce 
verejné obstarávanie s cieľom umožniť 
uzatváranie zmlúv o pozemkoch medzi 
verejným a súkromným sektorom 
bez zbytočnej požiadavky vypísať výberové 
konanie a bez toho, aby došlo k ohrozeniu
právomoci a práva miestnych orgánov 
rozhodovať o spôsobe, akým chcú rozvíjať 
svoje územie; súhlasí s názorom, ktorý 
generálny advokát Súdneho dvora 
predniesol 17. novembra 2009 vo veci 
C-51/08: „Pri interpretácii smernice je 
treba mať tieto široko stanovené 
a ambiciózne ciele na pamäti, nemožno sa 
však domnievať, že odvolávaním sa 
na cieľ opatrenia môžeme jeho rozsah 
rozširovať donekonečna.“; v opačnom 
prípade tu existuje riziko „že všetky 
činnosti mestského plánovania podliehajú 
tejto smernici, keďže ustanovenia 
o možnom vykonávaní stavebných prác 
svojim vymedzením do značnej miery 
menia hodnotu predmetných pozemkov“.
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