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Изменение 1
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява становище, че практиките
в областта на  обществените поръчки 
играят важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху растежа и иновациите, които са 
всеобхващащи цели на политиката за 
сближаване;

1. изразява становище, че прозрачните 
и надеждни практики в областта на  
обществените поръчки играят особено 
важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху растежа и иновациите; приканва 
Комисията да проучи дали по 
отношение на определени поръчки и 
сектори може да се приложи 
критерият за икономически най-
изгодната оферта, тъй като най-
ниската цена не е оптимален 
критерий при следването на 
политически цели като стимулиране 
на иновациите и ефективно усвояване 
на средствата;

Or. lt

Изменение 2
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява становище, че практиките
в областта на  обществените поръчки 
играят важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху растежа и иновациите, които са 
всеобхващащи цели на политиката за 

1. изразява становище, че прозрачните 
и надеждни практики в областта на  
обществените поръчки играят особено 
важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху растежа и иновациите; приканва 
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сближаване; Комисията да проучи дали по 
отношение на определени поръчки и 
сектори може да се приложи 
критерият за икономически най-
изгодната оферта, тъй като най-
ниската цена не е оптимален 
критерий при следването на 
политически цели като стимулиране 
на иновациите и ефективно усвояване 
на средствата;

Or. lt

Изменение 3
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява становище, че практиките в 
областта на  обществените поръчки 
играят важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху растежа и иновациите, които са 
всеобхващащи цели на политиката за 
сближаване;

1. изразява становище, че практиките в 
областта на  обществените поръчки 
играят важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху трайния растеж и иновациите, 
които са всеобхващащи цели на 
политиката за сближаване; посочва, че в 
областта на обществените поръчки 
не следва да се изхожда от принципа 
на най-ниската цена, а следва да се 
отчитат устойчиви оферти, които 
са особено изгодни, включително с 
оглед на разходите по време на 
жизнения цикъл;

Or. en

Изменение 4
Karima Delli
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява становище, че практиките в 
областта на  обществените поръчки 
играят важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху растежа и иновациите, които са 
всеобхващащи цели на политиката за 
сближаване;

1. изразява становище, че практиките в 
областта на  обществените поръчки 
играят важна роля за ефективността на 
публичните разходи, а също така и 
върху отражението на публичните 
инвестиции върху икономиката, особено 
върху устойчивия растеж и 
иновациите, които са всеобхващащи 
цели на политиката за сближаване; 
посочва, че в областта на
обществените поръчки не следва да се 
изхожда от принципа на най-ниската 
цена, а следва да се отчитат 
устойчиви оферти, които са особено 
изгодни, включително с оглед на 
разходите по време на жизнения 
цикъл;

Or. en

Изменение 5
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Европейската комисия 
да представи пред държавите-членки 
предложение за единен, 
стандартизиран модел за 
хармонизиране на правната рамка в 
областта на обществените поръчки;

Or. ro

Изменение 6
Peter Simon
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че тъй като публичните 
инвестиции все повече се 
децентрализират – две-трети от тях се 
осъществяват на поднационално 
равнище – местните и регионалните 
възлагащи органи следва да получат 
водеща роля в преразглеждането на 
правилата за обществени поръчки в ЕС, 
процес, който следва да им предостави 
засилена автономност да възлагат 
обществени поръчки за такива стоки и 
услуги, които считат подходящи за 
потребностите си;

2. счита, че тъй като публичните 
инвестиции все повече се 
децентрализират – две-трети от тях се 
осъществяват на поднационално 
равнище – в преразглеждането на 
правилата за обществени поръчки в ЕС 
следва да се обърне специално
внимание на последиците за 
местните и регионалните възлагащи 
органи и че този процес следва да им 
предостави засилена автономност да 
възлагат обществени поръчки за такива 
стоки и услуги, които считат подходящи 
за потребностите си;

Or. de

Изменение 7
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че тъй като публичните 
инвестиции все повече се 
децентрализират – две-трети от тях се 
осъществяват на поднационално 
равнище – местните и регионалните 
възлагащи органи следва да получат 
водеща роля в преразглеждането на 
правилата за обществени поръчки в ЕС, 
процес, който следва да им предостави 
засилена автономност да възлагат 
обществени поръчки за такива стоки и 
услуги, които считат подходящи за 
потребностите си;

2. счита, че тъй като публичните 
инвестиции все повече се 
децентрализират – две-трети от тях се 
осъществяват на поднационално 
равнище – местните и регионалните 
възлагащи органи следва да получат 
водеща роля в преразглеждането на 
правилата за обществени поръчки в ЕС, 
процес, който следва да им предостави 
засилена автономност и гъвкавост да 
възлагат обществени поръчки за такива 
стоки и услуги, които считат подходящи 
за потребностите си;

Or. de
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Изменение 8
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2a (нова)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че едно опростяване на 
процедурната рамка при възлагането
на поръчки от сравнително малък 
мащаб чрез малки местни и 
регионални възлагащи органи би 
допринесло за това да се намалят 
административните разходи именно 
там, където те биха били 
несъразмерно високи; напомня 
въпреки това, че подобна опростена 
процедурна рамка не трябва да бъде за 
сметка на желаната прозрачност и 
на доброто финансово управление;

Or. en

Изменение 9
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че местните и регионални 
органи трябва да бъдат 
подпомогнати в тяхната функция на 
възлагащи органи, за да се избегнат 
загубите на средства на Общността 
поради забавяне и да се увеличи 
усвояемостта на средствата от 
структурните фондове; счита, че по 
този начин, ако се подхожда 
внимателно, може да се допринесе за 
това възлагащите органи на местно и 
регионално равнище да прилагат 
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ускорената процедура на възлагане, 
което би предотвратило опасността 
от неизпълнение на проектите, по-
специално за големите обществени 
проекти;

Or. ro

Изменение 10
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. настоява представителите, 
служителите и експертите на 
местно, регионално и национално 
равнище да имат по-широк достъп до 
ясна информация относно 
разпоредбите на ЕС относно 
възлагането на обществени поръчки, 
както и за тясно сътрудничество 
между тях;

Or. en

Изменение 11
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. напомня, че малките и средни 
предприятия разполагат с огромен 
потенциал за създаване на работни 
места, растеж и иновации и по тази 
причина настоява да се въведат 
допълнителни мерки, за да се 
стимулира участието на малките и 
средни предприятия в обществените 
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поръчки;

Or. en

Изменение 12
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита за съществено важно да се 
разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на 
равнището на обществените поръчки, за 
да се увеличи ефективността на 
разходите за изпълнение на програми, 
финансирани от инструменти на 
политиката за сближаване;

3. счита за съществено важно да се 
разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на 
равнището на обществените поръчки, за 
да се увеличи ефективността на 
разходите за изпълнение на програми, 
финансирани от инструменти на 
политиката за сближаване; счита, че в 
рамките на презграничното възлагане 
на обществени поръчки са абсолютно 
необходими разяснения във връзка с 
аспектите на правото на 
интелектуална собственост;

Or. ro

Изменение 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита за съществено важно да се 
разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на 
равнището на обществените поръчки, за 
да се увеличи ефективността на 
разходите за изпълнение на програми, 
финансирани от инструменти на 
политиката за сближаване;

3. счита за съществено важно да се 
разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на 
равнището на обществените поръчки и в 
тази връзка да се гарантира 
адекватен достъп на малките и 
средни предприятия до презгранични 
процедури, които допринасят за 
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запазване на равнището на 
заетостта, за да се увеличи 
ефективността на разходите за 
изпълнение на програми, финансирани 
от инструменти на политиката за 
сближаване;

Or. ro

Изменение 14
Peter Simon

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита за съществено важно да се 
разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на 
равнището на обществените поръчки, за 
да се увеличи ефективността на 
разходите за изпълнение на програми, 
финансирани от инструменти на 
политиката за сближаване;

3. счита за съществено важно да се 
разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на 
равнището на обществените поръчки, за 
да се увеличи например ефективността 
на разходите за изпълнение на 
програми, финансирани от инструменти 
на политиката за сближаване;

Or. de

Изменение 15
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава административните 
органи да организират по-ефективни 
сред обществеността
информационни кампании за търгове 
и покани за представяне на
предложения, които да предизвикват 
интерес сред повече на брой 
потенциални бенефициери, като 
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същевременно изясняват, че при 
бъдещи проекти съществува 
възможност за съфинансиране; 
подчертава изрично, че за това е 
необходима техническа подкрепа, 
обезпечена с достатъчно средства;

Or. en

Изменение 16
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че макар и важна, 
необходимостта от намаляване на 
разходите, от правна сигурност и от 
опростяване на правилата за 
обществени поръчки трябва 
внимателно да бъде преценена спрямо 
въздействието на каквито и да е
промени върху местните и регионалните 
органи, а така също и върху МСП -
въздействие, което следва да бъде 
ясно определено и оценено от самото 
начало;

4. отбелязва, че макар и важна, 
проверката на процедурите трябва да 
съответства на необходимостта от 
намаляване на разходите, от правна 
сигурност и от опростяване на 
правилата за обществени поръчки и че 
въпреки това – в хода на 
осъществяващото се успоредно 
хармонизиране – като основа за 
оценка трябва да бъде използвано 
въздействието на евентуалните
промени върху местните и регионалните 
органи, а така също и върху МСП;

Or. it

Изменение 17
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че макар и важна, 
необходимостта от намаляване на 
разходите, от правна сигурност и от 

4. счита, че целта на по-
нататъшното развитие на правото 
на ЕС във връзка с възлагането на 
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опростяване на правилата за 
обществени поръчки трябва внимателно 
да бъде преценена спрямо 
въздействието на каквито и да е
промени върху местните и регионалните 
органи, а така също и върху МСП -
въздействие, което следва да бъде ясно 
определено и оценено от самото начало;

обществени поръчки е процедурата по 
възлагане да се опрости, да се направи 
по-изгодна, както и по-благоприятна 
за средната класа и за инвестиции, 
отбелязва следователно, че макар и 
важна, необходимостта от намаляване 
на разходите, от правна сигурност и от 
опростяване на правилата за 
обществени поръчки трябва внимателно 
да бъде преценена спрямо 
въздействието на каквито и да е 
промени върху местните и регионалните 
органи, а така също и върху МСП -
въздействие, което следва да бъде ясно 
определено и оценено от самото начало;

Or. de

Изменение 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че макар и важна, 
необходимостта от намаляване на 
разходите, от правна сигурност и от 
опростяване на правилата за 
обществени поръчки трябва внимателно 
да бъде преценена спрямо 
въздействието на каквито и да е 
промени върху местните и регионалните 
органи, а така също и върху МСП -
въздействие, което следва да бъде ясно 
определено и оценено от самото начало;

4. отбелязва, че макар и важна, 
необходимостта от намаляване на 
разходите, от правна сигурност и от 
опростяване на правилата за 
обществени поръчки трябва внимателно 
да бъде преценена спрямо 
въздействието на каквито и да е 
промени върху местните и регионалните 
органи, а така също и върху МСП -
въздействие, което следва да бъде ясно 
определено и оценено от самото начало, 
за да не обременяват прекомерно
компетентните органи;

Or. fr

Изменение 19
Juozas Imbrasas
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията и 
държавите-членки да провеждат 
обучения, консултации и кампании за 
повишаване на осведомеността, 
насочени към регионалните и местни 
органи и малките и средни 
предприятия, и да включат и други 
заинтересовани кръгове, за да 
гарантират информираност при 
участието в обществените поръчки и 
да се намали честотата на 
грешките;

Or. lt

Изменение 20
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията и 
държавите-членки да провеждат 
обучения, консултации и кампании за 
повишаване на осведомеността, 
насочени към регионалните и местни 
органи и малките и средни 
предприятия, и да включат и други 
заинтересовани кръгове, за да 
гарантират информираност при 
участието в обществените поръчки и 
да се намали честотата на 
грешките;

Or. lt
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Изменение 21
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да 
стимулира създаването на 
електронна система за регистрация, 
която да издава надеждни, валидни за 
ограничен период от време „тръжни 
паспорти “, тъй като това би 
допринесло за намаляване на 
административните разходи за 
малките и средни предприятия в 
рамките на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 22
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията и 
държавите-членки да се ангажират в 
по-голяма степен с повишаването на 
компетентността на възлагащите
местни и регионални органи по 
отношение на възлагането на 
поръчки, които благоприятстват 
развитието на иновациите;

Or. en

Изменение 23
Sabine Verheyen
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Проектостановище
Параграф 4a (нова)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че понижаването на 
разходите по процедурата изисква 
намаляване на стриктното 
формализиране на европейското право 
в областта на обществените поръчки 
в полза на една по-голяма 
ефективност и рентабилност (best 
value for money) и по-голяма свобода за 
взимане на решение за възлагащите 
органи;

Or. de

Изменение 24
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че малките и средни 
предприятия следва да бъдат 
стимулирани да участват в 
публичните търгове на местните и 
държавни органи, за да може 
техният икономически и 
иновационен потенциал в рамките на 
обществените поръчки да бъде 
изчерпан оптимално; счита, че би 
било от полза да се подобрят 
условията за участие в търговете и 
да се гарантира еднакъв шанс, особено 
по отношение на етапите на подбор, 
които се оказаха най-голямото 
препятствие за малките и средни 
предприятия при участието им в 
публичните търгове;

Or. ro
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Изменение 25
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че публично-частните 
партньорства (ПЧП) са от решаващо 
значение, за да може Европейският 
съюз да задейства необходимите за 
конкретните области инвестиции; 
призовава Комисията да предприеме 
стъпки, необходими за отстраняване 
на съществуващите пречки, и въз 
основа на правилата за обществени 
поръчки и структурните фондове да 
създаде съгласувана рамка за 
използване на публично-частните 
партньорства; препоръчва на 
държавите-членки да направят 
своето законодателство по-гъвкаво и 
да гарантират съгласуваността на 
нормативните разпоредби, за да 
могат ПЧП да се организират по-
ефективно;

Or. ro

Изменение 26
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че правилата за 
обществени поръчки, особено за 
малките общини, както и за малките 
и средни предприятия, са много 
комплексни, затова призовава 
Комисията да провери до каква 
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степен за малките възлагащи органи
могат да се приложат опростени 
правила за възлагане на поръчки;

Or. de

Изменение 27
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

5. отправя искане към Комисията да 
вземе предвид многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г. и които се дължат 
на това, че процедурата на възлагане 
на обществени поръчки е 
изключително сложна и липсва 
съгласуваност между тази процедура 
и процедурите по усвояването на 
структурните фондове;

Or. it

Изменение 28
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
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сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.; призовава 
Комисията заедно със съответната 
държава-членка, регионалните и 
местни органи да се заеме ефективно 
с тези проблеми;

Or. en

Изменение 29
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

5. отправя искане към Комисията да 
проучи и да разгледа ефективно 
многократно посочваните от Сметната 
палата сериозни проблеми при 
спазването на правилата за обществени 
поръчки при осъществяването на 
проекти по EФРР и Кохезионния фонд, 
на които се падат 43% от всички 
изразени в количествено отношение 
грешки според доклада на Палатата за 
2009 г. и които често са следствие от 
неправилно прилагане на 
разпоредбите на ЕС в националното 
право; затова одобрява мерките на 
Комисията за сътрудничество с 
държавите-членки и регионалните и 
местни органи при проверката на 
правилата за обществени поръчки с 
цел те да бъдат опростени и така да 
се намали рискът от грешки и да се 
гарантира ефективно използване на 
средствата от структурните 
фондове;



AM\868916BG.doc 19/30 PE466.987v01-00

BG

Or. lt

Изменение 30
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

5. отправя искане към Комисията да 
проучи и да разгледа ефективно 
многократно посочваните от Сметната 
палата сериозни проблеми при 
спазването на правилата за обществени 
поръчки при осъществяването на 
проекти по EФРР и Кохезионния фонд, 
на които се падат 43% от всички 
изразени в количествено отношение 
грешки според доклада на Палатата за 
2009 г. и които често са следствие от 
неправилно прилагане на 
разпоредбите на ЕС в националното 
право; затова одобрява мерките на 
Комисията за сътрудничество с 
държавите-членки и регионалните и 
местни органи при проверката на 
правилата за обществени поръчки с 
цел те да бъдат опростени и така да 
се намали рискът от грешки и да се 
гарантира ефективно използване на 
средствата от структурните 
фондове;

Or. lt

Изменение 31
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 5. отправя искане към Комисията да 
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разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.; препоръчва на 
държавите-членки, в рамкте на 
оперативната програма „Техническа 
помощ“ да предвиди учебни курсове 
или обмен на опит в областта на 
обществените поръчки;

Or. ro

Изменение 32
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.; подчертава, че 
директивите следва да са издържани 
от правна гледна точка, за да се 
избегнат допълнителни проблеми при 
прилагането на правилата за 
обществени поръчки;

Or. en
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Изменение 33
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.;

5. отправя искане към Комисията да 
разгледа ефективно многократно 
посочваните от Сметната палата 
сериозни проблеми при спазването на 
правилата за обществени поръчки при 
осъществяването на проекти по EФРР и 
Кохезионния фонд, на които се падат 
43% от всички изразени в количествено 
отношение грешки според доклада на 
Палатата за 2009 г.; подчертава, че 
директивите следва да са издържани 
от правна гледна точка, за да се 
избегнат допълнителни проблеми при 
прилагането на правилата за 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че в Европа остава 
неизползван огромният потенциал за 
стимулиране на иновациите 
посредством обществени поръчки и 
призовава Комисията да изработи 
гъвкава стратегия, въз основа на 
която възлагащите органи да могат 
да използват тръжни процедури, 
насочени към иновации, с което 
промишлеността ще бъде подкрепена 
да предприеме проучвания за намиране 
на прогресивни решения;



PE466.987v01-00 22/30 AM\868916BG.doc

BG

Or. ro

Изменение 35
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава държавите-членки да 
използват предимно електронни 
процедури по възлагане, които могат 
да гарантират прозрачност;

Or. ro

Изменение 36
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че отговорното от гледна 
точка на опазването на околната 
среда възлагане на обществени 
поръчки поставя големи изисквания 
към местните и регионални органи и 
затова е необходимо техническо 
подпомагане от страна на 
европейските институции и обмен на 
опит, както и на добри практики, 
също така и уеб страница, която да 
покрива тези аспекти и която да е 
проектирана специално за 
обществените поръчки на местно и 
регионално равнище;

Or. ro
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Изменение 37
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни 
някои изразени от последните неясни 
моменти във връзка с възлагане под 
праговете, посочени в директивите.

6. счита, че едно по-голямо 
детайлизиране на европейските 
правила за възлагане на обществени 
поръчки би направило нормативната 
уредба по-комплексна, по-
неефективна и по-необозрима, 
следователно отправя искане към 
Комисията да опрости процедурната 
рамка като цяло, като избягва 
изключения и дерогации; счита 
въпреки това, че прецизираните от 
Съда на ЕС постановки в 
европейското законодателство
относно възлагането на обществени 
поръчки и конкуренцията са 
достатъчна рамка за възлагането на 
обществени поръчки под праговете на 
ЕС и че следва да се отхвърлят други 
разпоредби, които не са обхванати
или са обхванати само частично от
директивите относно възлагането;

Or. de

Изменение 38
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
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във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите.

във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите; счита, че по 
отношение на обществените поръчки 
и стремежа към оптимални 
резултати, трябва да се постигне 
равновесие между желанието да се 
опростят процедурите и 
необходимостта да се гарантира 
лоялна конкуренция;

Or. ro

Изменение 39
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите.

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите, по-специално
като даде на възлагащите органи
допълнителни напътствия по 
отношение на преценката на въпроса 
дали в определени случаи не 
съществува известен презграничен 
интерес.

Or. en

Изменение 40
Peter Simon

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите.

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите; праговете за 
обществени договори за услуги и 
доставки следва да бъдат вдигнати;

Or. de

Изменение 41
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите.

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите и да подкрепи 
сътрудничеството в рамките на 
публичния сектор.

Or. en

Изменение 42
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6



PE466.987v01-00 26/30 AM\868916BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите.

6. отправя искане към Комисията да 
опрости процедурната рамка като цяло, 
като избягва изключения и дерогации, 
които могат да се прилагат от 
възлагащите органи, и да изясни някои 
изразени от последните неясни моменти 
във връзка с възлагане под праговете, 
посочени в директивите и да подкрепи 
сътрудничеството в рамките на 
публичния сектор.

Or. en

Изменение 43
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 6 a (нова)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че определените в 
директивите на ЕС относно 
обществените поръчки изисквания за 
прозрачност на процедурата, които 
следва да гарантират равно 
третиране на всички участници в 
търга, не са достатъчни, за да 
намалят подобаващо опасността от 
недобри търговски практики като 
конфликтите на интереси, 
фаворитизирането или корупцията; 
приканва Комисията да провери 
възможността за приемане на по-
строги антикорупционни мерки в 
търговете и същевременно да прецени 
евентуалните негативни последствия 
за общата цел опростяване на 
процедурата и намаляване на 
административните разходи за 
публичните възлагащи органи и 
предприятията;
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Or. lt

Изменение 44
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6 a (нова)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че определените в 
директивите на ЕС относно 
обществените поръчки изисквания за 
прозрачност на процедурата, които 
следва да гарантират равно 
третиране на всички участници в 
търга, не са достатъчни, за да 
намалят подобаващо опасността от 
недобри търговски практики като 
конфликтите на интереси, 
фаворитизирането или корупцията; 
приканва Комисията да провери 
възможността за приемане на по-
строги антикорупционни мерки в 
търговете и същевременно да прецени 
евентуалните негативни последствия 
за общата цел опростяване на 
процедурата и намаляване на 
административните разходи за 
публичните възлагащи органи и 
предприятията;

Or. lt

Изменение 45
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6 a (нова)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да 
разработи насоки за добри практики 
по отношение на процедурите за 



PE466.987v01-00 28/30 AM\868916BG.doc

BG

възлагане на обществени поръчки 
преди пускането им на пазара, 
включително справочник с примери 
от практиката как може да се
стимулира възлагането на поръчки в 
рамките на правилата относно 
обществените поръчки, за да се 
направи тази процедура по-приемлива 
за малките местни и регионални 
органи и да им се покаже как могат да 
печелят от нея.

Or. en

Изменение 46
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6 a (нова)

Проектостановище Изменение

6a. констатира, че има спешна 
необходимост от вдигане на 
праговете, особено в сферата на 
доставките и услугите;

Or. de

Изменение 47
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 6 a (нова)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че цената – както бе досега 
– не бива да бъде критерий, който да 
влияе върху качеството на услугите, 
за които се провежда търгът;

Or. ro
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Изменение 48
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6 б (нова)

Проектостановище Изменение

6б. Счита, че в интерес на 
иновациите и растежа в 
европейските региони е от решаващо 
значение да се акцентира върху 
ролята на електронното възлагане на 
поръчки („e-public procurement“), като 
тази система трябва да е прозрачна, 
както и да е лесно достъпна за 
малките местни и регионални 
възлагащи органи посредством един 
контактен пункт и резултатите от 
процедурата на подбор трябва да се 
публикуват онлайн.

Or. en

Изменение 49
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6 б (нова)

Проектостановище Изменение

6б. констатира, че поради 
комплексността възлагащите органи 
се възползват в недостатъчна степен 
от състезателния диалог, както и от 
динамичната система за покупки, 
затова призовава Комисията да 
провери доколко тези подходи могат 
да се организират практически 
адекватно и доколко диалогът може 
да се приложи не само за особено 
комплексни поръчки, но и за 
редовните покупки.



PE466.987v01-00 30/30 AM\868916BG.doc

BG

Or. de

Изменение 50
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6 в (нова)

Проектостановище Изменение

6в. счита, че възможността във 
фазата на възлагането да се
приложат екологични и социални 
критерии е застъпена в достатъчна 
степен в съществуващите директиви 
за възлагане на обществени поръчки и 
не е необходима нова редакция;

Or. de

Изменение 51
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6 г (нова)

Проектостановище Изменение

6г. Подкрепя общото въвеждане на 
ускорената процедура, тъй като 
възможността за съкращаване на 
сроковете допринася за ускоряване на 
процедурата по възлагане и за това, 
тя да стане по-гъвкава като цяло. 

Or. de


