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Τροπολογία 1
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των 
δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην ανάπτυξη και στην 
καινοτομία, τομείς που στο σύνολό τους 
αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της 
πολιτικής για τη συνοχή·

1. είναι της άποψης ότι οι διαφανείς και 
αξιόπιστες πρακτικές των δημοσίων 
συμβάσεων διαδραματίζουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην ανάπτυξη και στην 
καινοτομία· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τη δυνατότητα εφαρμογής των 
κριτηρίων της πιο επωφελούς οικονομικά 
πρότασης σε ορισμένες συμβάσεις και 
τομείς, δεδομένου ότι, για την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων όπως η προώθηση 
της καινοτομίας ή η αποτελεσματικότητα 
της χρήσης των πόρων, το κριτήριο της 
πιο χαμηλής τιμής δεν είναι το βέλτιστο·

Or. lt

Τροπολογία 2
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των 
δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην ανάπτυξη και στην 
καινοτομία, τομείς που στο σύνολό τους 

1. είναι της άποψης ότι οι διαφανείς και 
αξιόπιστες πρακτικές των δημοσίων 
συμβάσεων διαδραματίζουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην ανάπτυξη και στην 
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αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της 
πολιτικής για τη συνοχή·

καινοτομία· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τη δυνατότητα εφαρμογής των 
κριτηρίων της πιο επωφελούς οικονομικά 
πρότασης σε ορισμένες συμβάσεις και 
τομείς, δεδομένου ότι, για την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων όπως η προώθηση 
της καινοτομίας ή η αποτελεσματικότητα 
της χρήσης των πόρων, το κριτήριο της 
πιο χαμηλής τιμής δεν είναι το βέλτιστο·

Or. lt

Τροπολογία 3
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των 
δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην ανάπτυξη και στην 
καινοτομία, τομείς που στο σύνολό τους 
αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της 
πολιτικής για τη συνοχή·

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των 
δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην βιώσιμη ανάπτυξη 
και στην καινοτομία, τομείς που στο 
σύνολό τους αποτελούν πρωταρχικούς 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή·
επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
δεν πρέπει να ακολουθούν την αρχή της 
χαμηλότερης τιμής αλλά να λαμβάνουν 
υπόψη την πλέον βιώσιμη και οικονομικά 
ευνοϊκή προσφορά, περιλαμβανομένου 
και του κόστους του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 4
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των 
δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην ανάπτυξη και στην 
καινοτομία, τομείς που στο σύνολό τους 
αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της 
πολιτικής για τη συνοχή·

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των 
δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δημοσίων 
δαπανών καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην 
οικονομία, ιδίως στην βιώσιμη ανάπτυξη 
και στην καινοτομία, τομείς που στο 
σύνολό τους αποτελούν πρωταρχικούς 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή·
επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
δεν πρέπει να ακολουθούν την αρχή της 
χαμηλότερης τιμής αλλά να λαμβάνουν 
υπόψη την πλέον βιώσιμη και οικονομικά 
ευνοϊκή προσφορά, περιλαμβανομένου 
και του κόστους του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 5
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, για να εναρμονισθεί το 
νομικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να προτείνει στα κράτη μέλη ένα 
ενιαίο, τυποποιημένο πρότυπο·

Or. ro

Τροπολογία 6
Peter Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης, δεδομένου ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις σταδιακά 
αποκεντρώνονται, με τα δύο τρίτα αυτών 
να πραγματοποιούνται από κυβερνήσεις 
επιπέδου κατωτέρου του εθνικού, ότι οι
τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να έχουν τον πρώτο ρόλο
κατά την αναθεώρηση των κανόνων της 
ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, μια 
διαδικασία που θα τους παράσχει 
αυξημένη αυτονομία προκειμένου να 
προμηθεύονται ό,τι θεωρούν απαραίτητο 
για την κάλυψη των αναγκών τους·

2. είναι της άποψης, δεδομένου ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις σταδιακά 
αποκεντρώνονται, με τα δύο τρίτα αυτών 
να πραγματοποιούνται από κυβερνήσεις 
επιπέδου κατωτέρου του εθνικού, ότι 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις επιπτώσεις για τις τοπικές και 
περιφερειακές αναθέτουσες αρχές κατά 
την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί 
δημοσίων συμβάσεων, μια διαδικασία που 
θα τους παράσχει αυξημένη αυτονομία 
προκειμένου να προμηθεύονται ό,τι 
θεωρούν απαραίτητο για την κάλυψη των 
αναγκών τους·

Or. de

Τροπολογία 7
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης, δεδομένου ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις σταδιακά 
αποκεντρώνονται, με τα δύο τρίτα αυτών 
να πραγματοποιούνται από κυβερνήσεις 
επιπέδου κατωτέρου του εθνικού, ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να έχουν τον πρώτο ρόλο 
κατά την αναθεώρηση των κανόνων της 
ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, μια 
διαδικασία που θα τους παράσχει 
αυξημένη αυτονομία προκειμένου να 
προμηθεύονται ό,τι θεωρούν απαραίτητο 
για την κάλυψη των αναγκών τους·

2. είναι της άποψης, δεδομένου ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις σταδιακά 
αποκεντρώνονται, με τα δύο τρίτα αυτών 
να πραγματοποιούνται από κυβερνήσεις 
επιπέδου κατωτέρου του εθνικού, ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να έχουν τον πρώτο ρόλο 
κατά την αναθεώρηση των κανόνων της 
ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, μια 
διαδικασία που θα τους παράσχει 
αυξημένη αυτονομία και ευελιξία
προκειμένου να προμηθεύονται ό,τι 
θεωρούν απαραίτητο για την κάλυψη των 
αναγκών τους·

Or. de
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Τροπολογία 8
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι ένα απλοποιημένο 
διαδικαστικό πλαίσιο για τις σχετικά 
μικρές συμβάσεις μικρότερων τοπικών 
και περιφερειακών αναθετουσών αρχών 
θα βοηθούσε στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου σε εκείνους ακριβώς τους τομείς 
όπου ενδέχεται να είναι δυσανάλογος· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο
απλοποιημένο διαδικαστικό πλαίσιο δεν 
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την απαίτηση 
για διαφάνεια και υγιή δημοσιονομική 
διαχείριση·

Or. en

Τροπολογία 9
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι, για να αποφευχθεί η 
απώλεια κοινοτικών κονδυλίων εξαιτίας 
καθυστερήσεων, και για να αυξηθεί ο 
βαθμός απορρόφησης διαρθρωτικών 
πόρων, είναι απαραίτητη η στήριξη των 
τοπικών και περιφερειακών δημοσίων 
αρχών, υπό την ιδιότητά τους ως 
αναθετουσών αρχών· θεωρεί ότι, στην 
περίπτωση που η στήριξη αυτή έχει 
παρασχεθεί με μεγάλη προσοχή, οι 
τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ενθαρρυνθούν ώστε να 
εφαρμόσουν επισπευσμένες εκδοχές των 
διαδικασιών ανάθεσης, προκειμένου να 
μην απειληθεί η τύχη των σχεδίων, ιδίως 
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στην περίπτωση μειζόνων δημοσίων 
έργων·

Or. ro

Τροπολογία 10
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί την ευρύτερη πρόσβαση των 
εκπροσώπων, δημοσίων υπαλλήλων και 
εμπειρογνωμόνων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε 
σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τους 
κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις, καθώς και τη στενή 
συνεργασία όλων αυτών των 
παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 11
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ διαθέτουν 
τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας 
απασχόλησης, ανάπτυξης και 
καινοτομίας, και ζητεί, συνεπώς, τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων για να ενισχυθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 12
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν 
μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων 
συμβάσεων ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της πολιτικής 
για τη συνοχή·

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν 
μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων 
συμβάσεων ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της πολιτικής 
για τη συνοχή· εκτιμά ότι, στο πλαίσιο 
των διασυνοριακών δημοσίων 
συμβάσεων, είναι απολύτως απαραίτητη 
η διασάφηση των πτυχών που αφορούν 
το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. ro

Τροπολογία 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν 
μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων 
συμβάσεων ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της πολιτικής 
για τη συνοχή·

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν 
μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων 
συμβάσεων, με την κατάλληλη πρόσβαση 
των ΜΜΕ στις διασυνοριακές 
διαδικασίες, για τη διατήρηση του 
βαθμού απασχόλησης του εργατικού 
δυναμικού, ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της πολιτικής 
για τη συνοχή·

Or. ro
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Τροπολογία 14
Peter Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν 
μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων 
συμβάσεων ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της πολιτικής 
για τη συνοχή·

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν 
μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων 
συμβάσεων ούτως ώστε, για παράδειγμα,
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
δαπανών κατά την εφαρμογή 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 
μέσα της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. de

Τροπολογία 15
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να 
οργανώνουν πιο ορατές επικοινωνιακές 
εκστρατείες για προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών και προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, ώστε να προσελκύονται 
περισσότεροι δυνητικοί δικαιούχοι, 
τονίζοντας τις ευκαιρίες 
συγχρηματοδότησης για τα μελλοντικά 
τους σχέδια· εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, 
στην ανάγκη ύπαρξης τεχνικής στήριξης
με επαρκή κονδύλια·

Or. en
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Τροπολογία 16
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι, αν και σημαντικές, οι
ανάγκες για μείωση του κόστους, 
ασφάλεια δικαίου και απλοποίηση των 
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να σταθμιστούν σε 
σχέση με τις επιπτώσεις τυχόν αλλαγών 
επί των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
καθώς και επί των ΜΜΕ, επιπτώσεις που 
θα πρέπει να εντοπιστούν σαφώς και να 
αξιολογηθούν ευθύς εξ αρχής·

4. παρατηρεί ότι η αναθεώρηση των 
διαδικασιών θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες για μείωση του κόστους, για
ασφάλεια δικαίου και για απλοποίηση των 
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις· η διεργασία αυτή, μαζί με 
αυτήν της εναρμόνισης, θα πρέπει να 
βασίζεται στην αξιολόγηση των 
επιπτώσεων τυχόν αλλαγών επί των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς 
και επί των ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 17
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι, αν και σημαντικές, οι 
ανάγκες για μείωση του κόστους, 
ασφάλεια δικαίου και απλοποίηση των 
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να σταθμιστούν σε 
σχέση με τις επιπτώσεις τυχόν αλλαγών επί 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
καθώς και επί των ΜΜΕ, επιπτώσεις που 
θα πρέπει να εντοπιστούν σαφώς και να 
αξιολογηθούν ευθύς εξ αρχής·

4. θεωρεί ότι ο στόχος της περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικαίου της ΕΕ περί 
δημοσίων συμβάσεων πρέπει να είναι να 
καταστούν ταυτόχρονα οι διαδικασίες 
ανάθεσης απλούστερες, φθηνότερες και 
φιλικότερες προς τις ΜΜΕ και προς τις 
επενδύσεις· παρατηρεί, ως εκ τούτου, ότι, 
αν και σημαντικές, οι ανάγκες για μείωση 
του κόστους, ασφάλεια δικαίου και 
απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
σταθμιστούν σε σχέση με τις επιπτώσεις 
τυχόν αλλαγών επί των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και επί των 
ΜΜΕ, επιπτώσεις που θα πρέπει να 
εντοπιστούν σαφώς και να αξιολογηθούν 
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ευθύς εξ αρχής·

Or. de

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι, αν και σημαντικές, οι 
ανάγκες για μείωση του κόστους, 
ασφάλεια δικαίου και απλοποίηση των 
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να σταθμιστούν σε 
σχέση με τις επιπτώσεις τυχόν αλλαγών επί 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
καθώς και επί των ΜΜΕ, επιπτώσεις που 
θα πρέπει να εντοπιστούν σαφώς και να 
αξιολογηθούν ευθύς εξ αρχής·

4. παρατηρεί ότι, αν και σημαντικές, οι 
ανάγκες για μείωση του κόστους, 
ασφάλεια δικαίου και απλοποίηση των 
κανόνων που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να σταθμιστούν σε 
σχέση με τις επιπτώσεις τυχόν αλλαγών επί 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
καθώς και επί των ΜΜΕ, επιπτώσεις που 
θα πρέπει να εντοπιστούν σαφώς και να 
αξιολογηθούν ευθύς εξ αρχής, ώστε να 
μην επιβαρύνουν υπερβολικά τις αρμόδιες 
αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 19
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή καταρτίσεις, 
διαβουλεύσεις καθώς και εκστρατείες
ευαισθητοποίησης που να απευθύνονται
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
καθώς και στις ΜΜΕ, και να εμπλέξουν
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να 
διασφαλιστεί ενημερωμένη συμμετοχή 
στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
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συμβάσεων και να μειωθεί το ποσοστό 
των λαθών·

Or. lt

Τροπολογία 20
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή καταρτίσεις, 
διαβουλεύσεις καθώς και εκστρατείες
ευαισθητοποίησης που να απευθύνονται
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
καθώς και στις ΜΜΕ, και να εμπλέξουν
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να 
διασφαλιστεί ενημερωμένη συμμετοχή 
στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και να μειωθεί το ποσοστό 
των λαθών·

Or. lt

Τροπολογία 21
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου 
συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής -
"διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων" -
που θα ισχύει για μία δεδομένη περίοδο 
και το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει 
στη μείωση του διοικητικού φόρτου για 
τις ΜΜΕ στις διαδικασίες συμβάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 22
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιτείνουν τις προσπάθειες για 
την ανάπτυξη των απαιτούμενων ειδικών 
γνώσεων μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, με στόχο την εφαρμογή 
καινοτόμων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 23
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. σημειώνει ότι ένας περιορισμός του 
κόστους των διαδικασιών σημαίνει τη 
μείωση της αυστηρής επισημοποίησης 
του ευρωπαϊκού δικαίου περί δημοσίων 
συμβάσεων υπέρ μιας μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας και οικονομίας
(best value for money) και υπέρ ενός 
μεγαλύτερου περιθωρίου ελιγμών για τις 
δημόσιες αναθέτουσες αρχές·

Or. de

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan



AM\868916EL.doc 15/30 PE466.987v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. θεωρεί ότι για τη μέγιστη αξιοποίηση 
του οικονομικού δυναμικού και του 
δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ κατά 
τις διαδικασίες συμβάσεων, αυτές θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν 
στους δημόσιους διαγωνισμούς που 
πραγματοποιούνται από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· θεωρεί ότι είναι 
επωφελές να βελτιωθούν οι διαγωνισμοί 
σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και τη 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις ΜΜΕ, 
ιδίως στο πλαίσιο της φάσης επιλογής, 
στην οποία εμφανίζονται τα μεγαλύτερα 
εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στους δημόσιους διαγωνισμούς·

Or. ro

Τροπολογία 25
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. θεωρεί ότι οι συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα έχουν ζωτική 
σημασία προκειμένου η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να μπορεί να πραγματοποιεί τις 
απαραίτητες επενδύσεις στους εν λόγω 
τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη 
των εμποδίων και για τη θέσπιση ενός 
συνεκτικού πλαισίου για τη χρήση των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, υπό το πρίσμα των κανόνων που 
ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τους διαρθρωτικούς πόρους· συνιστά στα 
κράτη μέλη να κάνουν πιο ευέλικτο το 
νομοθετικό πλαίσιο και να διασφαλίσουν 
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τη συνεκτικότητα της νομοθεσίας, έτσι 
ώστε οι συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα να λειτουργούν όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματικά·

Or. ro

Τροπολογία 26
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. σημειώνει ότι το καθεστώς ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων είναι εξαιρετικά 
περίπλοκο, ιδιαίτερα για τους μικρούς 
δήμους και τις ΜΜΕ, και καλεί, συνεπώς, 
την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θα 
πρέπει να εφαρμοστούν απλοποιημένοι 
κανόνες ανάθεσης συμβάσεων για μικρές 
δημόσιες αναθέτουσες αρχές·

Or. de

Τροπολογία 27
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι 
οι σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης 
στους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν διαπιστωθεί 
επανειλημμένα από το Ελεγκτικό 
Δικαστήριο κατά την εφαρμογή σχεδίων 
στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής, και οι οποίες αντιστοιχούν στο 
43% όλων των μετρήσιμων σφαλμάτων 
σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού 
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Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

Συνεδρίου για το 2009, οφείλονται ως επί 
το πλείστον στην πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών που σχετίζονται με τις 
δημόσιες συμβάσεις και στην έλλειψη 
συνεκτικότητας μεταξύ αυτών και 
εκείνων στις οποίες βασίζεται η χρήση
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής·

Or. it

Τροπολογία 28
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

5. αποδοκιμάζει τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτές τις 
παραλείψεις, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 29
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

5. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σοβαρές 
παραλείψεις συμμόρφωσης στους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009 και απορρέουν συχνά από μια μη 
ορθή μεταφορά των ευρωπαϊκών 
κανόνων στο εθνικό δίκαιο· επικροτεί, 
συνεπώς, τα μέτρα που αποφάσισε η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, που στοχεύουν στην αναθεώρηση 
των κανόνων σύναψης συμβάσεων, 
προκειμένου να απλοποιηθούν και να 
μειωθεί ο κίνδυνος λαθών και να 
διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική 
χρήση των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. lt

Τροπολογία 30
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 

5. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σοβαρές 
παραλείψεις συμμόρφωσης στους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
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αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009 και απορρέουν συχνά από μια μη 
ορθή μεταφορά των ευρωπαϊκών 
κανόνων στο εθνικό δίκαιο· επικροτεί, 
συνεπώς, τα μέτρα που αποφάσισε η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, που στοχεύουν στην αναθεώρηση 
των κανόνων σύναψης συμβάσεων, 
προκειμένου να απλοποιηθούν και να 
μειωθεί ο κίνδυνος λαθών και να 
διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική 
χρήση των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. lt

Τροπολογία 31
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009· συνιστά στα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, να 
συμπεριλάβουν και την προσθήκη 
επιμορφώσεων ή ανταλλαγών εμπειριών 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

Or. ro
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Τροπολογία 32
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009· τονίζει την ανάγκη νομικής 
διασάφησης των οδηγιών, προκειμένου 
να αποφευχθούν περαιτέρω παραλείψεις 
στην εφαρμογή των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 33
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί επανειλημμένα από το 
Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
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μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009·

μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2009· τονίζει την ανάγκη νομικής 
διασάφησης των οδηγιών, προκειμένου 
να αποφευχθούν περαιτέρω παραλείψεις 
στην εφαρμογή των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 34
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι το αναξιοποίητο δυναμικό 
της Ευρώπης για την προώθηση της 
καινοτομίας μέσω των δημοσίων 
συμβάσεων είναι τεράστιο και ζητεί από 
την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευέλικτη 
στρατηγική που να επιτρέπει στις 
αναθέτουσες αρχές να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες διαγωνισμών που να είναι 
στραμμένες προς την καινοτομία, δια των 
οποίων η βιομηχανία μπορεί να 
ενθαρρυνθεί να εξεύρει νέες προηγμένες 
λύσεις·

Or. ro

Τροπολογία 35
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν κυρίως τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις για να διασφαλίσουν 
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τη διαφάνεια των διαδικασιών·

Or. ro

Τροπολογία 36
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. εκτιμά ότι οι οικολογικές δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν πρόκληση για τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και, 
συνεπώς, είναι απαραίτητη η τεχνική 
στήριξη από την πλευρά των ευρωπαϊκών 
οργάνων και η διεξαγωγή ανταλλαγών 
εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς 
και ένας ιστότοπος αφιερωμένος στις 
πτυχές που αφορούν τις δημόσιες 
συμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 37
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που 
έχουν εκφράσει οι αρχές αυτές όσον 
αφορά αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών.

6. θεωρεί ότι μια πιο λεπτομερειακή 
ανάλυση των ευρωπαϊκών διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων θα 
καθιστούσε το καθεστώς τους πιο 
περίπλοκο, αναποτελεσματικό και 
συγκεχυμένο, και καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να απλοποιήσει το διαδικαστικό 
πλαίσιο στο σύνολό του αποτρέποντας την 
εφαρμογή εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων 
από τις αναθέτουσες αρχές· θεωρεί, 
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ωστόσο, ότι οι διευκρινισθείσες από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διατάξεις του 
δικαίου περί ανταγωνισμού και του 
δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων της 
ΕΕ παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στο 
επίπεδο που υπολείπεται των κατωτάτων 
ορίων της ΕΕ, και ότι θα πρέπει να 
απορριφθούν περαιτέρω διατάξεις που 
δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται 
πλήρως από τις οδηγίες περί ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 38
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών·

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών· θεωρεί ότι 
πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα 
στην επιθυμία απλοποίησης των 
διαδικασιών και στην ανάγκη 
διασφάλισης ενός θεμιτού ανταγωνισμού 
σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και 
την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 39
Γεώργιος Σταυρακάκης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών.

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών, ιδίως με 
την παροχή περαιτέρω καθοδήγησης 
ώστε να βοηθηθούν οι αναθέτουσες αρχές 
στο να εκτιμήσουν εάν υπάρχει ή όχι ένα 
διασυνοριακό ενδιαφέρον σε ειδικές 
περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 40
Peter Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών.

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών. θεωρεί ότι 
θα πρέπει να αυξηθούν τα κατώτατα όρια 
για τις συμβάσεις παροχής δημοσίων 
υπηρεσιών και τις συμβάσεις 
προμηθειών·

Or. de
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Τροπολογία 41
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών.

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών καθώς και 
σε ό,τι αφορά τη συνεργασία δημοσίου-
δημοσίου.

Or. en

Τροπολογία 42
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών.

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το 
διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων 
και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες 
αρχές και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν 
εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά 
αναθέσεις που υπολείπονται των 
κατώτατων ορίων των οδηγιών καθώς και 
σε ό,τι αφορά τη συνεργασία δημοσίου-
δημοσίου.

Or. en

Τροπολογία 43
Juozas Imbrasas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας 
της διαδικασίας, που ορίζονται στις 
ευρωπαϊκές οδηγίες για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων και έχουν στόχο να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση όλων 
όσων υποβάλλουν προσφορά, δεν είναι 
επαρκείς για να μειώσουν σωστά τον 
κίνδυνο ακατάλληλων εμπορικών 
πρακτικών, όπως οι συγκρούσεις 
συμφερόντων, οι περιπτώσεις 
ευνοιοκρατίας ή διαφθοράς· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
εισαγωγής αυστηρότερων μέτρων για την 
καταπολέμηση των συμπεριφορών που 
αντιτίθενται στον θεμιτό ανταγωνισμό 
και της διαφθοράς στις διαδικασίες 
διαγωνισμών, αξιολογώντας παράλληλα 
τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο στους 
πρωταρχικούς στόχους απλοποίησης των 
διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνει τις αναθέτουσες 
αρχές και τις επιχειρήσεις·

Or. lt

Τροπολογία 44
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. θεωρεί ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας 
της διαδικασίας, που ορίζονται στις 
ευρωπαϊκές οδηγίες για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων και έχουν στόχο να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση όλων 
όσων υποβάλλουν προσφορά, δεν είναι 
επαρκείς για να μειώσουν σωστά τον 
κίνδυνο ακατάλληλων εμπορικών 
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πρακτικών, όπως οι συγκρούσεις 
συμφερόντων, οι περιπτώσεις 
ευνοιοκρατίας ή διαφθοράς· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
εισαγωγής αυστηρότερων μέτρων για την 
καταπολέμηση των συμπεριφορών που 
αντιτίθενται στον θεμιτό ανταγωνισμό 
και της διαφθοράς στις διαδικασίες 
διαγωνισμών, αξιολογώντας παράλληλα 
τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο στους 
πρωταρχικούς στόχους απλοποίησης των 
διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού 
φόρτου που επιβαρύνει τις αναθέτουσες 
αρχές και τις επιχειρήσεις·

Or. lt

Τροπολογία 45
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν οδηγό καλής πρακτικής για τις
προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένου ενός εγχειριδίου 
πρακτικών παραδειγμάτων για το πώς 
μπορούν να γίνουν καινοτόμες συμβάσεις 
στο πλαίσιο των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις, ώστε να βοηθηθούν 
οι μικρότερες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές να κατανοήσουν τη διαδικασία και 
να δουν πώς μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 46
Sabine Verheyen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. σημειώνει ότι απαιτείται επειγόντως 
η αύξηση των κατώτατων ορίων, ιδίως 
στους τομείς των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών και των συμβάσεων 
προμηθειών·

Or. de

Τροπολογία 47
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. θεωρεί ότι η τιμή δεν πρέπει να είναι 
ένα κριτήριο που να είναι σε θέση να 
επηρεάσει την ποιότητα των υπηρεσιών·

Or. ro

Τροπολογία 48
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. θεωρεί πολύ σημαντικό για την 
καινοτομία και την ανάπτυξη στις 
περιφέρειες της Ευρώπης να δοθεί 
έμφαση στο ρόλο των ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων που λειτουργούν σε 
μια βάση διαφάνειας, είναι προσιτές 
στους μικρότερους τοπικούς και 
περιφερειακούς αιτούντες με ένα ενιαίο 
σημείο επαφής και με τη δημοσίευση στο 
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Διαδίκτυο των αποτελεσμάτων των 
διαδικασιών επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 49
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. θεωρεί ότι οι δημόσιες αναθέτουσες 
αρχές κάνουν ανεπαρκή χρήση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου και των 
δυναμικών συστημάτων αγοράς, λόγω 
της περιπλοκότητας που εμπεριέχουν, και 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον αυτά τα είδη 
διαδικασίας θα μπορούσαν να καταστούν 
πιο πραγματιστικά και κατά πόσον η 
διαδικασία διαλόγου θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για ιδιαίτερα 
περίπλοκες συμβάσεις αλλά και για 
κανονικές διαδικασίες προμηθειών.

Or. de

Τροπολογία 50
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. θεωρεί ότι οι υπάρχουσες οδηγίες 
περί ανάθεσης συμβάσεων περιέχουν 
επαρκείς διατάξεις για τη δυνατότητα 
καθορισμού οικολογικών και κοινωνικών 
κριτηρίων στη φάση της κατακύρωσης 
και ότι δεν είναι απαραίτητη μια 
αναδιατύπωση·
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Or. de

Τροπολογία 51
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. υποστηρίζει τη γενική εισαγωγή της 
επιταχυμένης διαδικασίας, διότι η 
δυνατότητα μιας συντομευμένης 
προθεσμίας συμβάλλει στην επιτάχυνση 
της διαδικασίας ανάθεσης και καθιστά 
πιο ευέλικτη την όλη διαδικασία.

Or. de


