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Poprawka 1
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka zamówień 
publicznych ma duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na wzrost i innowacje, które 
są głównymi celami polityki spójności;

1. uważa, że przejrzysta i wiarygodna
polityka zamówień publicznych ma 
szczególnie duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na wzrost i innowacje; 
wzywa Komisję do rozważenia możliwości 
stosowania kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie w 
przypadku pewnych umów i sektorów, 
ponieważ do osiągnięcia celów takich jak 
innowacyjność lub efektywność 
wykorzystania zasobów kryterium 
najniższej ceny nie jest optymalne;

Or. lt

Poprawka 2
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka zamówień 
publicznych ma duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na wzrost i innowacje, które 
są głównymi celami polityki spójności;

1. uważa, że przejrzysta i wiarygodna 
polityka zamówień publicznych ma 
szczególnie duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na wzrost i innowacje; 
wzywa Komisję do rozważenia możliwości 
stosowania kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie w 
przypadku pewnych umów i sektorów, 
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ponieważ do osiągnięcia celów takich jak 
innowacyjność lub efektywność 
wykorzystania zasobów kryterium 
najniższej ceny nie jest optymalne;

Or. lt

Poprawka 3
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka zamówień 
publicznych ma duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na wzrost i innowacje, które 
są głównymi celami polityki spójności;

1. uważa, że polityka zamówień 
publicznych ma duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na zrównoważony wzrost i 
innowacje, które są głównymi celami 
polityki spójności; zauważa, że polityka 
zamówień publicznych nie powinna 
kierować się zasadą najniższej ceny, ale 
brać pod uwagę ofertę najbardziej 
korzystną gospodarczo i zrównoważoną, z 
uwzględnieniem relacji cyklu życia do 
kosztów;

Or. en

Poprawka 4
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka zamówień 
publicznych ma duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na wzrost i innowacje, które 

1. uważa, że polityka zamówień 
publicznych ma duży wpływ na racjonalne 
wydawanie środków publicznych oraz 
publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na zrównoważony wzrost i 
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są głównymi celami polityki spójności; innowacje, które są głównymi celami 
polityki spójności; zauważa, że polityka 
zamówień publicznych nie powinna 
kierować się zasadą najniższej ceny, ale 
brać pod uwagę ofertę najbardziej 
korzystną gospodarczo i zrównoważoną, z 
uwzględnieniem relacji cyklu życia do 
kosztów;

Or. en

Poprawka 5
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że w celu zharmonizowania 
ram prawnych dotyczących zamówień 
publicznych Komisja Europejska powinna 
zaproponować państwom członkowskim 
jednolity ustandaryzowany model;

Or. ro

Poprawka 6
Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ze względu na stopniową decentralizację 
inwestycji publicznych, których dwie 
trzecie są realizowane przez władze 
szczebla subpaństwowego, uważa, że 
lokalne i regionalne instytucje 
zamawiające powinny odgrywać główną 
rolę w przeglądzie unijnych przepisów 

2. ze względu na stopniową decentralizację 
inwestycji publicznych, których dwie 
trzecie są realizowane przez władze 
szczebla subpaństwowego, uważa, że w 
przeglądzie unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych należy 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ na 
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dotyczących zamówień publicznych oraz 
że w tym procesie powinny one uzyskać 
większą niezależność przy udzielaniu 
zamówień, które uznają za odpowiadające 
ich potrzebom;

lokalne i regionalne instytucje 
zamawiające oraz że w tym procesie 
powinny one uzyskać większą 
niezależność przy udzielaniu zamówień, 
które uznają za odpowiadające ich 
potrzebom;

Or. de

Poprawka 7
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ze względu na stopniową decentralizację 
inwestycji publicznych, których dwie 
trzecie są realizowane przez władze 
szczebla subpaństwowego, uważa, że 
lokalne i regionalne instytucje 
zamawiające powinny odgrywać główną 
rolę w przeglądzie unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych oraz 
że w tym procesie powinny one uzyskać 
większą niezależność przy udzielaniu 
zamówień, które uznają za odpowiadające 
ich potrzebom;

2. ze względu na stopniową decentralizację 
inwestycji publicznych, których dwie 
trzecie są realizowane przez władze 
szczebla subpaństwowego, uważa, że 
lokalne i regionalne instytucje 
zamawiające powinny odgrywać główną 
rolę w przeglądzie unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych oraz 
że w tym procesie powinny one uzyskać 
większą niezależność i elastyczność przy 
udzielaniu zamówień, które uznają za 
odpowiadające ich potrzebom;

Or. de

Poprawka 8
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że uproszczona procedura dla 
względnie małych umów udzielanych 
mniejszym i regionalnym instytucjom 
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zamawiającym pomogłaby ograniczyć 
obciążenia administracyjne dokładnie w 
tych obszarach, w których mogą one być 
nieproporcjonalne; przypomina jednak, że 
taka uproszczona procedura nie może 
stanowić przeszkody dla przejrzystości i 
należytego zarządzania finansami;

Or. en

Poprawka 9
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że aby uniknąć utraty 
wspólnotowych środków finansowych z 
powodu opóźnień oraz aby zwiększyć 
stopień absorpcji funduszy 
strukturalnych, konieczne jest wsparcie 
władz lokalnych i regionalnych jako 
instytucji zamawiających; uważa, że jeśli 
zadanie to zostanie wykonane bardzo 
starannie, regionalne i lokalne instytucje 
zamawiające zostaną zachęcone do 
stosowania przyspieszonej wersji procedur 
udzielania zamówień, aby nie narażać 
projektów, w szczególności w przypadku 
dużych projektów publicznych;

Or. ro

Poprawka 10
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do łatwiejszego dostępu do 
jasnych informacji dotyczących zasad 
dotyczących zamówień publicznych dla 
przedstawicieli władz, urzędników służby 
cywilnej i ekspertów na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym oraz 
do ścisłej współpracy pomiędzy tymi 
podmiotami;

Or. en

Poprawka 11
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) mają ogromny 
potencjał tworzenia miejsc pracy, wzrostu 
i innowacyjności i w związku z tym wzywa 
do wprowadzenia dodatkowych środków w 
celu ułatwienia im uczestnictwa w 
zamówieniach publicznych;

Or. en

Poprawka 12
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzi umożliwiających nasilenie 
współpracy transgranicznej w zakresie 
zamówień publicznych, aby racjonalniej 

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzi umożliwiających nasilenie 
współpracy transgranicznej w zakresie 
zamówień publicznych, aby racjonalniej 
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wydawać środki na wdrożenie programów 
finansowanych w ramach instrumentów 
polityki spójności;

wydawać środki na wdrożenie programów 
finansowanych w ramach instrumentów 
polityki spójności; uważa, że w kontekście 
transgranicznych zamówień publicznych 
absolutnie konieczne jest wyjaśnienie 
kwestii związanych z prawem własności 
intelektualnej;

Or. ro

Poprawka 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzi umożliwiających nasilenie 
współpracy transgranicznej w zakresie 
zamówień publicznych, aby racjonalniej 
wydawać środki na wdrożenie programów 
finansowanych w ramach instrumentów 
polityki spójności;

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzi umożliwiających nasilenie 
współpracy transgranicznej w zakresie 
zamówień publicznych, z jednoczesnym 
zapewnieniem odpowiedniego dostępu 
MŚP do procedur transgranicznych w 
celu utrzymania poziomu zatrudnienia 
siły roboczej, aby racjonalniej wydawać 
środki na wdrożenie programów 
finansowanych w ramach instrumentów 
polityki spójności;

Or. ro

Poprawka 14
Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzi umożliwiających nasilenie 

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzi umożliwiających nasilenie 
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współpracy transgranicznej w zakresie 
zamówień publicznych, aby racjonalniej 
wydawać środki na wdrożenie programów 
finansowanych w ramach instrumentów 
polityki spójności;

współpracy transgranicznej w zakresie 
zamówień publicznych, aby na przykład
racjonalniej wydawać środki na wdrożenie 
programów finansowanych w ramach 
instrumentów polityki spójności;

Or. de

Poprawka 15
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa instytucje zarządzające do 
organizowania bardziej widocznych 
kampanii informacyjnych na rzecz 
odpowiadania na zaproszenia do 
składania ofert i zaproszenia do składania 
wniosków, w celu przyciągnięcia większej 
liczby potencjalnych beneficjentów przez 
podkreślanie możliwości 
współfinansowania ich przyszłych 
projektów; w tym celu z naciskiem 
podkreśla potrzebę polegania na pomocy 
technicznej w odpowiednim stopniu;

Or. en

Poprawka 16
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że chociaż potrzeba
zmniejszenia kosztów, pewność prawna i 
uproszczenie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych są ważnymi 

4. stwierdza, że przegląd procedur musi 
uwzględnić potrzebę zmniejszenia 
kosztów, zapewnienia pewności prawnej i 
uproszczenia przepisów dotyczących 
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kwestiami, to należy starannie rozważyć 
wpływ jakichkolwiek zmian na lokalne i 
regionalne instytucje, a także na MŚP, i że 
od samego początku należy jednoznacznie 
wskazać i ocenić taki wpływ;

zamówień publicznych; ten proces, łącznie 
z procesem harmonizacji, musi być oparty 
na ocenie wpływu jakichkolwiek zmian na 
lokalne i regionalne instytucje, a także na 
MŚP;

Or. it

Poprawka 17
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że chociaż potrzeba 
zmniejszenia kosztów, pewność prawna i 
uproszczenie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych są ważnymi 
kwestiami, to należy starannie rozważyć 
wpływ jakichkolwiek zmian na lokalne i 
regionalne instytucje, a także na MŚP, i że 
od samego początku należy jednoznacznie 
wskazać i ocenić taki wpływ;

4. jest zdania, że celem rozwijania prawa 
UE w zakresie zamówień publicznych 
powinno być takie przekształcenie 
procedury udzielania zamówień, aby stała 
się ona jednocześnie prostsza, tańsza i 
bardziej przyjazna dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz bardziej sprzyjała 
inwestycjom; stwierdza w związku z tym, 
że chociaż potrzeba zmniejszenia kosztów, 
pewność prawna i uproszczenie przepisów 
dotyczących zamówień publicznych są 
ważnymi kwestiami, to należy starannie 
rozważyć wpływ jakichkolwiek zmian na 
lokalne i regionalne instytucje, a także na 
MŚP, i że od samego początku należy 
jednoznacznie wskazać i ocenić taki 
wpływ;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że chociaż potrzeba 
zmniejszenia kosztów, pewność prawna i 
uproszczenie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych są ważnymi 
kwestiami, to należy starannie rozważyć 
wpływ jakichkolwiek zmian na lokalne i 
regionalne instytucje, a także na MŚP, i że 
od samego początku należy jednoznacznie 
wskazać i ocenić taki wpływ;

4. stwierdza, że chociaż potrzeba 
zmniejszenia kosztów, pewność prawna i 
uproszczenie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych są ważnymi 
kwestiami, to należy starannie rozważyć 
wpływ jakichkolwiek zmian na lokalne i 
regionalne instytucje, a także na MŚP, i że 
od samego początku należy jednoznacznie 
wskazać i ocenić taki wpływ, by uniknąć 
nakładania nadmiernych obciążeń na 
właściwe władze;

Or. fr

Poprawka 19
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do organizowania szkoleń, 
konsultacji i kampanii informacyjnych 
dla regionów lub instytucji lokalnych oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, jak 
również do zaangażowania innych 
zainteresowanych podmiotów celem 
zapewnienia świadomego udziału w 
procedurach zamówień publicznych i 
zmniejszenia liczby błędów;

Or. lt

Poprawka 20
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do organizowania szkoleń, 
konsultacji i kampanii informacyjnych 
dla regionów lub instytucji lokalnych oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, jak 
również do zaangażowania innych 
zainteresowanych podmiotów celem 
zapewnienia świadomego udziału w 
procedurach zamówień publicznych i 
zmniejszenia liczby błędów;

Or. lt

Poprawka 21
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do promowania 
wdrożenia wiarygodnego „paszportu 
zamówień publicznych”, systemu 
rejestracji elektronicznej ważnego przez 
dany okres, który pomógłby zmniejszyć 
obciążenia administracyjne ciążące na 
MŚP w procedurach zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 22
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań na rzecz 
rozwoju wymaganej wiedzy 
specjalistycznej w instytucjach 
zamawiających władz lokalnych i 
regionalnych w celu wdrożenia 
innowacyjnych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 23
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że obniżenie kosztów 
proceduralnych wiąże się z ograniczeniem 
ścisłego sformalizowania europejskiego 
prawa w zakresie zamówień publicznych 
na korzyść wyższej efektywności i 
skuteczności (najlepsza relacja ceny do 
jakości) i większej swobody instytucji 
zamawiającej;

Or. de

Poprawka 24
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że aby w pełni wykorzystać 
potencjał ekonomiczny i innowacyjny 
MŚP w ramach procedur zamówień 
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publicznych, należy je zachęcać do 
udziału w zamówieniach publicznych 
realizowanych przez władze lokalne i 
regionalne; uważa, że należy 
zoptymalizować przetargi w taki sposób, 
aby zapewnić uczestnictwo i równe szanse 
dla MŚP, szczególnie na etapie wyboru 
oferty, kiedy to pojawiają się największe 
przeszkody dla udziału MŚP w 
zamówieniach publicznych;

Or. ro

Poprawka 25
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że partnerstwa publiczno-
prywatne (PPP) są ważnym elementem 
umożliwiającym Unii Europejskiej 
realizowanie niezbędnych inwestycji w 
niektórych obszarach; wzywa Komisję do 
poczynienia wszelkich niezbędnych 
kroków w celu usunięcia barier i 
stworzenia spójnych ram prawnych 
dotyczących korzystania z partnerstw 
publiczno-prywatnych w zakresie 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych i funduszy strukturalnych;
zaleca państwom członkowskim 
stworzenie bardziej elastycznych ram 
prawnych i zapewnienie spójności 
przepisów, aby umożliwić skuteczne 
funkcjonowanie PPP;

Or. ro

Poprawka 26
Sabine Verheyen
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. stwierdza, że regulacje w zakresie 
udzielania zamówień publicznych są 
bardzo skomplikowane, zwłaszcza dla 
małych gmin oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw; w związku z tym wzywa 
Komisję do zbadania, na ile możliwe jest 
stosowanie uproszczonych przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych dla małych instytucji 
zamawiających;

Or. de

Poprawka 27
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

5. wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę 
tego, że problem, jakim są poważne 
przypadki nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych –
wielokrotnie stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów – jest przede 
wszystkim wynikiem złożoności procedur 
dotyczących zamówień publicznych oraz 
braku ich spójności w odniesieniu do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
i środków z Funduszu Spójności;

Or. it
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Poprawka 28
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

5. wyraża ubolewanie w związku z 
poważnymi przypadkami nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, wielokrotnie stwierdzone 
przez Trybunał Obrachunkowy przy 
realizacji projektów w ramach EFRR i
Funduszu Spójności, i które według 
sprawozdania ETO za 2009 r. stanowią 
43% wszystkich kwantyfikowalnych 
błędów; wzywa Komisję do skutecznego 
zajęcia się tymi przypadkami 
nieprzestrzegania przepisów wspólnie z 
krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi 
władzami państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

5. wzywa Komisję do zbadania i 
rozwiązania problemu, jakim są poważne 
przypadki nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, 
wielokrotnie stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów; częstą 
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przyczyną tych błędów jest niewłaściwa 
transpozycja prawa UE na grunt krajowy, 
dlatego przychyla się do działań Komisji 
podejmowanych we współpracy z 
państwami członkowskimi oraz 
instytucjami władzy lokalnej i regionalnej 
w celu przeglądu zasad zamówień 
publicznych, ich uproszczenia i 
zmniejszenia w ten sposób ryzyka błędu 
oraz zapewnienia bardziej efektywnego 
wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych;

Or. lt

Poprawka 30
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

5. wzywa Komisję do zbadania i 
rozwiązania problemu, jakim są poważne 
przypadki nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, 
wielokrotnie stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów; częstą 
przyczyną tych błędów jest niewłaściwa 
transpozycja prawa UE na grunt krajowy, 
dlatego przychyla się do działań Komisji 
podejmowanych we współpracy z 
państwami członkowskimi oraz 
instytucjami władzy lokalnej i regionalnej 
w celu przeglądu zasad zamówień 
publicznych, ich uproszczenia i 
zmniejszenia w ten sposób ryzyka błędu 
oraz zapewnienia bardziej efektywnego 
wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych;
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Or. lt

Poprawka 31
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów; zaleca 
państwom członkowskim, aby rozważyły 
włączenie szkoleń i wymiany doświadczeń 
w dziedzinie zamówień publicznych do 
programów operacyjnych pomocy 
technicznej;

Or. ro

Poprawka 32
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
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które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów; podkreśla 
potrzebę interpretacji prawnej dyrektyw w 
celu uniknięcia dalszych przypadków 
niewłaściwego stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 33
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów;

5. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu, jakim są poważne przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wielokrotnie 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, i 
które według sprawozdania ETO za 2009 r. 
stanowią 43% wszystkich 
kwantyfikowalnych błędów; podkreśla 
potrzebę interpretacji prawnej dyrektyw w 
celu uniknięcia dalszych przypadków 
niewłaściwego stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 34
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że niewykorzystany potencjał 
Europy w zakresie stymulowania 
innowacji poprzez zamówienia publiczne 
jest ogromny, i wzywa Komisję do 
opracowania elastycznej strategii, która 
umożliwi instytucjom zamawiającym 
stosowanie procedur przetargowych 
sprzyjających innowacyjności, co zachęci 
przemysł do poszukiwania nowych 
zaawansowanych rozwiązań;

Or. ro

Poprawka 35
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
korzystania z elektronicznych zamówień 
publicznych w celu zapewnienia 
przejrzystości procedur;

Or. ro

Poprawka 36
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. ocenia, że ekologiczne zamówienia 
publiczne stanowią wyzwanie dla władz 
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lokalnych i regionalnych, a zatem 
konieczne są wsparcie techniczne ze 
strony instytucji europejskich oraz 
wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk, a także stworzenie strony 
internetowej poświęconej tym aspektom 
zamówień publicznych na szczeblu 
lokalnym i regionalnym;

Or. ro

Poprawka 37
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach;

6. jest zdania, że w wyniku dalszego 
doprecyzowania europejskich przepisów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych regulacje w tym zakresie 
stałyby się bardziej skomplikowane, 
nieefektywne i nieprzejrzyste oraz wzywa 
w związku z tym Komisję do uproszczenia 
ram całej procedury poprzez 
uniemożliwienie instytucjom 
zamawiającym stosowania wyjątków i 
odstępstw; jest jednak zdania, że wytyczne 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w zakresie prawa UE 
dotyczącego konkurencji i zamówień
publicznych stanowią wystarczające ramy 
dla udzielania zamówień publicznych w 
obszarze obejmującym kwoty niższe od 
wartości progów UE oraz że należy 
uchylić pozostałe przepisy, które nie 
wchodzą lub wchodzą tylko częściowo w 
zakres dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych;

Or. de
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Poprawka 38
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach.

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach; uważa, że w celu uzyskania 
najlepszych wyników należy znaleźć 
równowagę między dążeniem do 
uproszenia procedur a koniecznością 
zapewnienia uczciwej konkurencji w 
odniesieniu do zamówień publicznych.

Or. ro

Poprawka 39
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach;

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach, zwłaszcza poprzez 
zapewnienie dalszych wskazówek 
pomagających instytucjom zamawiającym 
ocenić, czy w szczególnych przypadkach 
istnieją pewne interesy transgraniczne;
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Or. en

Poprawka 40
Peter Simon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach;

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach; wartości progów dla 
zamówień publicznych na usługi i dostawy 
powinny zostać podwyższone;

Or. de

Poprawka 41
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach;

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach, a także poprzez współpracę 
publiczno-publiczną;

Or. en
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Poprawka 42
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania 
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach;

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram 
całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania
wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co 
do zamówień opiewających na kwoty 
niższe, niż progi ustanowione w 
dyrektywach, a także poprzez współpracę 
publiczno-publiczną;

Or. en

Poprawka 43
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że wymogi przejrzystości 
procedur ustalone w dyrektywach UE w 
sprawie zamówień publicznych, mające na 
celu zapewnienie jednakowej oceny 
wszystkich oferentów, nie są 
wystarczające do ograniczenia ryzyka 
niewłaściwych praktyk biznesowych, 
takich jak konflikty interesów, 
faworyzowanie lub korupcja; wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości 
wprowadzenia ściślejszych środków 
ochrony przed zachowaniami 
korupcyjnymi w procedurach 
przetargowych, z równoczesną oceną 
możliwości negatywnego wpływu na 
ogólny cel uproszczenia procedur i 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego dla organizacji i firm 
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kupujących;

Or. lt

Poprawka 44
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że wymogi przejrzystości 
procedur ustalone w dyrektywach UE w 
sprawie zamówień publicznych, mające na 
celu zapewnienie jednakowej oceny 
wszystkich oferentów, nie są 
wystarczające do ograniczenia ryzyka 
niewłaściwych praktyk biznesowych, 
takich jak konflikty interesów, 
faworyzowanie lub korupcja; wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości 
wprowadzenia ściślejszych środków 
ochrony przed zachowaniami 
korupcyjnymi w procedurach 
przetargowych, z równoczesną oceną 
możliwości negatywnego wpływu na 
ogólny cel uproszczenia procedur i 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego dla organizacji i firm 
kupujących;

Or. lt

Poprawka 45
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do opracowania 
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wytycznych dotyczących najlepszych 
praktyk w zakresie zamówień 
przedkomercyjnych, łącznie z 
podręcznikiem zawierającym praktyczne 
przykłady prowadzenia innowacyjnych 
zamówień publicznych zgodnie z 
przepisami dotyczącymi zamówień 
publicznych, by pomóc mniejszym i 
regionalnym instytucjom zrozumieć ten 
proces i zobaczyć, jak może być dla nich 
korzystny;

Or. en

Poprawka 46
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. stwierdza, że konieczne jest 
podniesienie wartości progów, zwłaszcza 
w branży usług i dostaw;

Or. de

Poprawka 47
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że cena nie powinna być, jak 
dotychczas, kryterium wpływającym na 
jakość nabytych usług.

Or. ro
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Poprawka 48
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa za kluczowe dla innowacyjności 
i wzrostu w regionach Europy 
podkreślanie roli systemu elektronicznych 
zamówień publicznych, działającego w 
oparciu o przejrzyste zasady, dostępnego 
dla mniejszych i regionalnych 
wnioskodawców, mającego jeden punkt 
kontaktowy i umożliwiającego 
publikowanie w Internecie wyników 
procedur wyboru;

Or. en

Poprawka 49
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. stwierdza, że instytucje zamawiające 
tylko w ograniczonym stopniu korzystają z 
dialogu konkurencyjnego i dynamicznych 
systemów zakupów ze względu na ich 
skomplikowany charakter; wzywa zatem 
Komisję do zbadania, na ile możliwe jest 
funkcjonalniejsze ukształtowanie tych 
procedur oraz zastosowanie procedury 
dialogu nie tylko do złożonych zamówień, 
ale także do standardowych systemów 
zakupów;

Or. de
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Poprawka 50
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że możliwość zastosowania 
kryteriów ekologicznych i społecznych na 
etapie udzielania zamówienia jest 
wystarczająco określona w istniejących 
dyrektywach w sprawie zamówień 
publicznych i przekształcenie nie jest 
konieczne;

Or. de

Poprawka 51
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. popiera powszechne wprowadzenie 
procedury przyspieszonej, ponieważ 
możliwość skrócenia terminów przyczynia 
się do przyspieszenia i uelastycznienia 
procedury udzielania zamówień;

Or. de


