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Pozměňovací návrh 1
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro 
dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména růst a inovace. Všechny tyto prvky 
jsou zastřešujícími cíli politiky 
soudržnosti;

1. zastává názor, že transparentní a 
důvěryhodné postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají obzvláště velký  
význam pro efektivitu veřejných výdajů a 
rovněž pro dopad veřejných investic na 
ekonomiku, zejména růst a inovace; 
vyzývá Komisi, aby prověřila, zda lze na 
určité zakázky a odvětví použít kritérium 
hospodářsky výhodné nabídky, jelikož 
nejnižší cena při sledování politických cílů 
i podpoře inovací a účinnosti využívání 
zdrojů není optimálním kritériem; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro 
dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména růst a inovace. Všechny tyto prvky 
jsou zastřešujícími cíli politiky 
soudržnosti;

1. zastává názor, že transparentní a 
důvěryhodné postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají obzvláště velký 
význam pro efektivitu veřejných výdajů a 
rovněž pro dopad veřejných investic na 
ekonomiku, zejména růst a inovace; 
vyzývá Komisi, aby prověřila, zda lze na 
určité zakázky a odvětví použít kritérium 
hospodářsky výhodné nabídky, jelikož 
nejnižší cena při sledování politických cílů 
i podpoře inovací a účinnosti využívání 
zdrojů není optimálním kritériem; 
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Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro 
dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména růst a inovace. Všechny tyto 
prvky jsou zastřešujícími cíli politiky 
soudržnosti;

1. zastává názor, že postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro 
dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména udržitelný růst a inovace. 
Všechny tyto prvky jsou zastřešujícími cíli 
politiky soudržnosti; upozorňuje na to, že 
při zadávání veřejných zakázek by se 
nemělo postupovat podle zásady nejnižší 
ceny, ale že je třeba zohlednit udržitelné 
nabídky, které jsou obzvláště výhodné i co 
se týče nákladů na cyklus životnosti;  

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro 
dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména růst a inovace. Všechny tyto 
prvky jsou zastřešujícími cíli politiky 
soudržnosti;

1. zastává názor, že postupy při zadávání 
veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro 
dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména udržitelný růst a inovace. 
Všechny tyto prvky jsou zastřešujícími cíli 
politiky soudržnosti; upozorňuje na to, že 
při zadávání veřejných zakázek by se 
nemělo postupovat podle zásady nejnižší 
ceny, ale že je třeba zohlednit udržitelné 
nabídky, které jsou obzvláště výhodné i co 
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se týče nákladů na cyklus životnosti;  

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
členským státům předložila návrh na 
jednotný standardizovaný model, aby tak 
došlo k harmonizaci právního rámce 
zadávání veřejných zakázek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že vzhledem k tomu, že se 
veřejné investice postupně decentralizují, 
přičemž dvě třetiny z nich jsou prováděny 
orgány na nižší než celostátní úrovni, měli 
by místní a regionální veřejní zadavatelé 
získat při přezkumu pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek vedoucí 
úlohu. V rámci tohoto postupu by měli 
získat větší samostatnost, aby mohli 
zadávat zakázky odpovídající jejich 
potřebám;

2. zastává názor, že vzhledem k tomu, že se 
veřejné investice postupně decentralizují, 
přičemž dvě třetiny z nich jsou prováděny 
orgány na nižší než celostátní úrovni, by se 
při přezkumu pravidel EU pro zadávání 
veřejných zakázek měla zvláštní pozornost 
věnovat následkům pro místní a regionální 
veřejné zadavatele. V rámci tohoto 
postupu by měli získat větší samostatnost, 
aby mohli zadávat zakázky odpovídající 
jejich potřebám;

Or. de
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Pozměňovací návrh 7
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že vzhledem k tomu, že se 
veřejné investice postupně decentralizují, 
přičemž dvě třetiny z nich jsou prováděny 
orgány na nižší než celostátní úrovni, měli 
by místní a regionální veřejní zadavatelé 
získat při přezkumu pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek vedoucí úlohu. 
V rámci tohoto postupu by měli získat větší 
samostatnost, aby mohli zadávat zakázky 
odpovídající jejich potřebám;

2. zastává názor, že vzhledem k tomu, že se 
veřejné investice postupně decentralizují, 
přičemž dvě třetiny z nich jsou prováděny 
orgány na nižší než celostátní úrovni, měli 
by místní a regionální veřejní zadavatelé 
získat při přezkumu pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek vedoucí úlohu. 
V rámci tohoto postupu by měli získat větší 
samostatnost a flexibilitu, aby mohli 
zadávat zakázky odpovídající jejich 
potřebám;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že zjednodušený rámec 
pro zadávání zakázek relativně malého 
rozsahu prostřednictvím menších  
místních a regionálních veřejných 
zadavatelů by přispěl ke snížení 
administrativní zátěže právě tam, kde by 
byla tato zátěž  jinak nepoměrně velká; 
připomíná však, že takový zjednodušený 
rámec nesmí být vytvořen na úkor nutné 
transparentnosti a hospodárného 
nakládání se zdroji; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je nutné podporovat 
místní a regionální orgány v jejich funkci 
zadavatelů veřejných zakázek, aby se 
předešlo ztrátám obecných prostředků z 
důvodu zpoždění a zvýšilo se využívání 
prostředků ze strukturálních fondů;
domnívá se, že se tak – bude-li se 
postupovat obezřetně – dá docílit toho, aby 
zadavatelé veřejných zakázek na místní a 
regionální úrovni používali zrychlené 
postupy zadávání, čímž by bylo možné 
zabránit tomu, aby uskutečňování 
projektů, zejména těch s velkým 
významem pro veřejnost, bylo ohroženo;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. požaduje pro zástupce, úředníky a 
znalce na místní a vnitrostátní úrovni širší 
přístup k jednoznačným informacím o 
předpisech EU upravujícím zadávání 
veřejných zakázek, jakož i úzkou 
spolupráci mezi uvedenými činiteli; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Georgios Stavrakakis
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že malé a střední podniky 
mají významný potenciál pro vytváření 
pracovních míst, růst a inovace, a proto 
žádá, aby byly zavedena doplňková 
opatření, jež by posílila podíl malých a 
středních podniků na veřejných 
zakázkách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje 
pro zvýšení přeshraniční spolupráce v 
oblasti veřejných zakázek s cílem zvýšit 
efektivitu výdajů při provádění programů 
financovaných nástroji politiky 
soudržnosti;

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje 
pro zvýšení přeshraniční spolupráce v 
oblasti veřejných zakázek s cílem zvýšit 
efektivitu výdajů při provádění programů 
financovaných nástroji politiky 
soudržnosti; je toho názoru, že v rámci 
zadávání veřejných zakázek s 
přeshraniční dimenzí je rozhodně třeba 
osvětlení právních aspektů úpravy 
duševního vlastnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje 
pro zvýšení přeshraniční spolupráce v 
oblasti veřejných zakázek s cílem zvýšit 
efektivitu výdajů při provádění programů 
financovaných nástroji politiky 
soudržnosti;

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje 
pro zvýšení přeshraniční spolupráce, a tak
zajistit přiměřený přístup malých a 
středních podniků k přeshraničním 
zadávacím postupům, což slouží 
zachování jistého stupně zaměstnanosti,  v 
oblasti veřejných zakázek s cílem zvýšit 
efektivitu výdajů při provádění programů 
financovaných nástroji politiky 
soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje 
pro zvýšení přeshraniční spolupráce v 
oblasti veřejných zakázek s cílem zvýšit 
efektivitu výdajů při provádění programů 
financovaných nástroji politiky 
soudržnosti;

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje 
pro zvýšení přeshraniční spolupráce v 
oblasti veřejných zakázek s cílem např. 
zvýšit efektivitu výdajů při provádění 
programů financovaných nástroji politiky 
soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá správní orgány, aby pořádaly 
pro veřejnost účinné informační kampaně 
ohledně vypsání veřejných zakázek a 
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výzev k předkládání návrhů, které vzbudí 
zájem většího počtu potenciálních 
subjektů, které mohou profitovat, přičemž 
důraz bude kladen na fakt, že při 
budoucích projektech existuje možnost 
spolufinancování; opětovně poukazuje na 
to, že je k tomu nutná technická podpora, 
na kterou je třeba dostatek finančních 
prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že ačkoliv jsou potřeby 
snížení nákladů, právní jistoty a 
zjednodušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek důležité, je třeba je 
pečlivě zvážit s ohledem na dopad 
jakýchkoli změn na místní a regionální 
orgány, jakož i na malé a střední podniky. 
Tento dopad by měl být jasně určen a 
posouzen hned od začátku;

4. podotýká, že kontrola postupů musí 
odpovídat  potřebě snížení nákladů, právní 
jistoty a zjednodušení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek,  je přitom 
však nutné – spolu se současně 
probíhající harmonizací – jakožto základ 
hodnocení použít dopad jakýchkoli změn 
na místní a regionální orgány, jakož i na 
malé a střední podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že ačkoliv jsou potřeby 
snížení nákladů, právní jistoty a 
zjednodušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek důležité, je třeba je 

4. je toho názoru, že cílem dalšího vývoje 
evropských předpisů v oblasti veřejných 
zakázek musí být jednak zjednodušení a 
nižší nákladovost postupů zadávání, 
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pečlivě zvážit s ohledem na dopad 
jakýchkoli změn na místní a regionální 
orgány, jakož i na malé a střední podniky. 
Tento dopad by měl být jasně určen a 
posouzen hned od začátku;

jednak jejich větší atraktivita pro střední 
vrstvy a investory; proto podotýká, že 
ačkoliv jsou potřeby snížení nákladů, 
právní jistoty a zjednodušení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek důležité, je 
třeba je pečlivě zvážit s ohledem na dopad 
jakýchkoli změn na místní a regionální 
orgány, jakož i na malé a střední podniky. 
Tento dopad by měl být jasně určen a 
posouzen hned od začátku;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že ačkoliv jsou potřeby 
snížení nákladů, právní jistoty a 
zjednodušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek důležité, je třeba je 
pečlivě zvážit s ohledem na dopad 
jakýchkoli změn na místní a regionální 
orgány, jakož i na malé a střední podniky. 
Tento dopad by měl být jasně určen a 
posouzen hned od začátku;

4. podotýká, že ačkoliv jsou potřeby 
snížení nákladů, právní jistoty a 
zjednodušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek důležité, je třeba je 
pečlivě zvážit s ohledem na dopad 
jakýchkoli změn na místní a regionální 
orgány, jakož i na malé a střední podniky. 
Tento dopad by měl být jasně určen a 
posouzen hned od začátku, aby příslušným 
úřadům nevznikala nadměrná 
administrativní zátěž;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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prováděly školení, konzultace a osvětové 
kampaně zaměřené na regionální a místní 
správní celky a malé a střední podniky a 
aby zapojily i další zainteresované strany, 
a zajistily tak informovanou účast na 
zadávání veřejných zakázek a snížily 
výskyt chyb;  

Or. lt

Pozměňovací návrh 20
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prováděly školení, konzultace a osvětové 
kampaně zaměřené na regionální a místní 
správní celky a malé a střední podniky a 
aby zapojily i další zainteresované strany, 
a zajistily tak informovanou účast na 
zadávání veřejných zakázek a snížily 
výskyt chyb;  

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření 
elektronického registračního systému 
k vytváření věrohodných a po dobu 
určitou platících „pasů pro výběrové 
řízení“, jelikož tímto způsobem lze přispět 
ke snížení administrativní zátěže pro malé 
a střední podniky v rámci zadávacího 
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řízení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
silněji zasadily o to, že u zadavatelů z řad 
místních a regionálních úřadů bude 
rozvíjena věcná znalost, což je nutné 
v zájmu způsobu zadávání zakázek 
zohledňujícího inovace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že snížení nákladů 
spojených s řízením podmiňuje omezení 
přísné formalizace evropského práva 
zadávání veřejných zakázek ve prospěch 
větší efektivity a hospodárnosti (tzv. best 
value for money) a větší rozhodovací 
prostor pro zadavatele veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Petru Constantin Luhan
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je toho názoru, že je třeba podpořit 
malé a střední podniky ohledně účasti na 
veřejných zakázkách vypsaných místními 
a regionálními orgány, aby tak bylo 
možné optimálně využít jejich 
hospodářský a inovativní potenciál 
v rámci veřejných zakázek;  je toho 
názoru, že by bylo vhodné zlepšit 
vypisování zakázek, pokud jde o podmínky 
účasti a zajištění rovnosti šancí, 
především v souvislosti s fázemi 
výběrového řízení, které se ukázaly jako 
největší překážky pro účast malých a 
středních podniků ve výběrovém řízení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. je toho názoru, že partnerství 
veřejného a soukromého sektoru má 
klíčový význam pro to, aby Evropská unie 
mohla provádět potřebné  investice do 
konkrétních oblastí; vyzývá Komisi, aby 
zahájila kroky potřebné k odstranění 
stávajících překážek a na základě pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek a 
strukturálních fondů vytvořila soudržný 
rámec pro využívání partnerství veřejného 
a soukromého sektoru; doporučuje 
členským státům, aby vytvářely své právní 
předpisy flexibilněji, a tak zajistily 
soudržnost právních předpisů, aby tak 
bylo možné tvořit účinnější partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že rámec předpisů pro 
zadávání veřejných zakázek je především 
pro malé obce a malé a střední podniky 
velmi složitý, a proto vyzývá Komisi, aby 
prověřila, do jaké míry je pro malé 
zadavatele veřejných zakázek možné 
uplatnit zjednodušená pravidla;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

5. žádá Komisi, aby zohlednila vážné
nedostatky v dodržování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb a lze je 
přičítat tomu, že postupy zadávání 
veřejných zakázek jsou vysoce složité a 
jejich soudržnost s postupy pro využívání 
strukturálních fondů je nedostatečná; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 28
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb; vyzývá 
Komisi, aby se spolu s dotyčným členským 
státem i regionálními a místními orgány 
těmito nedostatky efektivně zabývala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala a 
prověřila vážné nedostatky v dodržování 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
které v provádění projektů v rámci EFRR a 
Fondu soudržnosti opakovaně identifikoval 
Účetní dvůr. V těchto projektech se podle 
zprávy Účetního dvora za rok 2009 
vyskytuje 43 % všech vyčíslitelných chyb, 
které lze často přičítat nesprávnému 
provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu; schvaluje proto 
opatření Komise pro spolupráci se 
členskými státy a regionálními a místními 
správními celky při přezkumu předpisů 
upravujících zadávání veřejných zakázek 
s cílem jejich zjednodušení, což pomůže 
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snížit riziko chyb a zajistí účinné 
využívání strukturálních fondů; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 30
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala a 
prověřila vážné nedostatky v dodržování 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
které v provádění projektů v rámci EFRR a
Fondu soudržnosti opakovaně identifikoval 
Účetní dvůr. V těchto projektech se podle 
zprávy Účetního dvora za rok 2009 
vyskytuje 43 % všech vyčíslitelných chyb, 
které lze často přičítat nesprávnému 
provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu; schvaluje proto 
opatření Komise pro spolupráci se 
členskými státy a regionálními a místními 
správními celky při přezkumu předpisů 
upravujících zadávání veřejných zakázek 
s cílem jejich zjednodušení, což pomůže 
snížit riziko chyb a zajistí účinné 
využívání strukturálních fondů; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 31
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
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pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;
doporučuje členským státům, aby v rámci 
operačních programů technické pomoci 
plánovaly odbornou přípravu či výměnu 
zkušeností v oblasti zadávání veřejných 
zakázek; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;
zdůrazňuje, že je třeba směrnice po právní 
stránce upřesnit, aby se předešlo dalším 
nedostatkům při provádění právních 
předpisů pro zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala 
vážnými nedostatky v dodržování pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, které v 
provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní 
dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 
43 % všech vyčíslitelných chyb;
zdůrazňuje, že je třeba směrnice po právní 
stránce upřesnit, aby se předešlo dalším 
nedostatkům při provádění právních 
předpisů pro zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že v Evropě existuje 
nesmírný potenciál pro posílení inovací 
prostřednictvím zadávání veřejných 
zakázek, který zůstává nevyužit, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala pružnou 
strategii, na jejímž základě budou 
zadavatelé veřejných zakázek moci 
vypisovat zadávací řízení orientovaná na 
inovace, čímž dojde k posílení průmyslu 
prostřednictvím výzkumu zaměřeného na 
pokroková řešení; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Ramona Nicole Mănescu
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby v prvé řadě 
využívaly elektronické výběrové postupy, 
čímž bude zaručen jejich transparentní 
průběh; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je toho názoru, že ekologicky 
odpovědnější zadávání veřejných zakázek 
klade vysoké nároky na místní a 
regionální orgány, a tudíž je třeba 
technická podpora evropských orgánů a 
výměna zkušeností a osvědčených 
postupů, jakož i internetová stránka, která 
tyto aspekty pokryje a která bude 
sestavena konkrétně pro zadávání 
veřejných zakázek na místní a regionální 
úrovni; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 

6. je toho názoru, že další zkomplexnění 
evropských předpisů pro zadávání 
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a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice.

veřejných zakázek by vedlo k větší 
složitosti, neúčinnosti a nepřehlednosti 
předpisového rámce, a proto žádá Komisi, 
aby celkově zjednodušila procedurální 
rámec a vyhnula se výjimkám a 
odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat; domnívá se však, že Soudním 
dvorem Evropských společenství 
upřesněné předpisy pro hospodářskou 
soutěž v EU a právo zadávání zakázek 
tvoří pro zadávání veřejných zakázek 
dostatečný rámec v oblasti s nižší 
hodnotou, než představují prahové 
hodnoty EU, a tudíž pro oblast spadající 
do příslušných směrnic pro zadávání jen 
částečně nebo vůbec nejsou třeba další 
předpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice.

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice; je toho 
názoru, že pokud jde o veřejné zakázky a 
úsilí o optimální výsledky, je třeba nastolit 
rovnováhu mezi přáním postupy 
zjednodušit a nutností zajistit spravedlivou 
hospodářskou soutěž; 

Or. ro



PE466.987v01-00 22/28 AM\868916CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 39
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice.

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice, zejména 
tak, že zadavatelé obdrží další pokyny při 
posuzování toho, zda v určitých případech 
existuje přeshraniční zájem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Peter Simon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice.

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice; prahové 
hodnoty pro smlouvy v oblasti veřejných 
služeb a dodavatelské smlouvy by měly být 
zvýšeny; 

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Heide Rühle
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice.

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice, a aby 
podpořila spolupráci veřejného a 
soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice.

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila 
procedurální rámec a vyhnula se výjimkám 
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé 
uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na 
něž poukázali tito zadavatelé ohledně 
získávání zakázek s nižší hodnotou, než 
jakou stanoví příslušné směrnice, a aby 
podpořila spolupráci veřejného a 
soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že požadavky 
transparentnosti postupu stanovené ve 
směrnicích EU upravujících zadávání 
veřejných zakázek, jež mají zajistit rovné 
zacházení se všemi uchazeči, nejsou 
dostatečné pro nezbytné vyloučení 
nebezpečí neseriózních obchodních 
praktik, střetů zájmů, klientelismu či
korupce; žádá Komisi o prověření 
možnosti zahájení přísnějších 
protikorupčních opatření při vypsání 
zakázky a o současné hodnocení 
případných negativních důsledků pro 
obecný cíl, jímž je zjednodušení postupů a 
snížení administrativní zátěže pro veřejné
zadavatele i podniky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 44
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že požadavky 
transparentnosti postupu stanovené ve 
směrnicích EU upravujících zadávání 
veřejných zakázek, jež mají zajistit rovné 
zacházení se všemi uchazeči, nejsou 
dostatečné pro nezbytné vyloučení 
nebezpečí neseriózních obchodních 
praktik, střetů zájmů, klientelismu či
korupce; žádá Komisi o prověření 
možnosti zahájení přísnějších 
protikorupčních opatření při vypsání 
zakázky a o současné hodnocení 
případných negativních důsledků pro 
obecný cíl, jímž je zjednodušení postupů a 
snížení administrativní zátěže pro veřejné 
zadavatele i podniky; 
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Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
pokyny pro oblast osvědčených postupů 
pro předobchodní zadávání, včetně 
příručky praktických příkladů toho, jak 
lze podle příslušných pravidel při 
zadávání veřejných zakázek postupovat 
inovativním způsobem, a pomohla tak 
menším místním a regionálním orgánům 
lépe pochopit daný postup a uvědomit si, 
jak jim může být ku prospěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje naprostou nutnost zvýšení 
prahových hodnot, především 
v dodavatelské oblasti a oblasti služeb; 

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že ačkoli tomu tak  
doposud bylo, cena by neměla být 
kritériem, které ovlivňuje kvalitu 
vypsaných služeb; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. je toho názoru, že v zájmu růstu a 
inovací v evropských regionech je 
rozhodující, aby byl kladen důraz na 
význam zadávání zakázek pomocí 
internetu („e-public procurement“), 
přičemž tento systém musí být 
transparentní a z jediného kontaktního 
místa snadno dostupný pro drobné místní 
a regionální uchazeče a výsledky 
výběrových řízení musí být zveřejňovány 
na internetu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. konstatuje, že zadavatelé veřejných 
zakázek v důsledku složitosti dialogu v 
rámci hospodářské soutěže a 
dynamických zadávacích systémů mohou 
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těchto nástrojů využívat jen málo, a proto 
vyzývá Komisi, aby prověřila, do jaké míry 
lze tyto druhy postupů uzpůsobit více 
praxi a do jaké míry je možné postup 
dialogu využít nejen pro obzvlášť složité 
zakázky, ale i pro běžné postupy zadávání 
veřejných zakázek.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. je toho názoru, že možnost začlenit 
ekologická a sociální kritéria do zadávací 
fáze jsou ve stávajících příslušných 
směrnicích dostatečně zakotvena a není 
třeba nového znění; 

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyslovuje se pro obecné zavedení 
zrychleného postupu, protože možnost 
zkrácení lhůt přispívá k rychlejšímu a 
celkově pružnějšímu zadávacímu řízení. 

Or. de
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