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Predlog spremembe 1
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imajo postopki na področju 
javnih naročil pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na rast in inovacije, kar so vsi krovni 
cilji kohezijske politike;

1. meni, da imajo pregledni in 
verodostojni postopki na področju javnih 
naročil posebej pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na rast in inovacije; poziva Komisijo,
naj preveri, ali je mogoče za določena 
naročila in sektorje uporabiti merilo 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, saj 
najnižja cena pri izpolnjevanju političnih 
ciljev, kot so spodbujanje inovacij in 
učinkovitost uporabe sredstev, ni najboljše 
merilo;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imajo postopki na področju 
javnih naročil pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na rast in inovacije, kar so vsi krovni 
cilji kohezijske politike;

1. meni, da imajo pregledni in 
verodostojni postopki na področju javnih 
naročil posebej pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na rast in inovacije; poziva Komisijo,
naj preveri, ali je mogoče za določena 
naročila in sektorje uporabiti merilo 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, saj 
najnižja cena pri izpolnjevanju političnih 
ciljev, kot so spodbujanje inovacij in 
učinkovitost uporabe sredstev, ni najboljše 
merilo;
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Or. lt

Predlog spremembe 3
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imajo postopki na področju 
javnih naročil pomembno vlogo pri
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na rast in inovacije, kar so vsi krovni 
cilji kohezijske politike;

1. meni, da imajo postopki na področju 
javnih naročil pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na trajnostno rast in inovacije, kar so 
vsi krovni cilji kohezijske politike;
poudarja, da pri javnih naročilih ne bi 
smeli uporabljati načela najnižje cene, 
temveč bi morali upoštevati trajnostne in 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, med 
drugim tudi stroške v vsem življenjskem 
ciklu;

Or. en

Predlog spremembe 4
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imajo postopki na področju 
javnih naročil pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na rast in inovacije, kar so vsi krovni 
cilji kohezijske politike;

1. meni, da imajo postopki na področju 
javnih naročil pomembno vlogo pri 
učinkovitosti javne porabe in tudi pri 
vplivu javnih naročil na gospodarstvo, 
zlasti na trajnostno rast in inovacije, kar so 
vsi krovni cilji kohezijske politike;
poudarja, da pri javnih naročilih ne bi 
smeli uporabljati načela najnižje cene, 
temveč bi morali upoštevati trajnostne in 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, med 
drugim tudi stroške v vsem življenjskem 



AM\868916SL.doc 5/27 PE466.987v01-00

SL

ciklu;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Evropsko komisijo, naj za 
države članice pripravi predlog za enoten 
in standardiziran model, da bi uskladili 
pravni okvir javnega naročanja;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Peter Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, glede na progresivno 
decentralizacijo javnih vlaganj, od katerih 
dve tretjini predstavljajo vlaganja 
podnacionalnih vlad, da bi morali imeti 
lokalni in regionalni pogodbeni organi 
vodilno vlogo pri reviziji predpisov EU na 
področju javnih naročil, postopku, ki bi jim 
dal večjo samostojnost pri nabavi tistega, 
kar se jim zdi ustrezno za njihove potrebe;

2. meni, da bi bilo treba glede na 
progresivno decentralizacijo javnih 
vlaganj, od katerih dve tretjini 
predstavljajo vlaganja podnacionalnih vlad, 
pri reviziji predpisov EU na področju 
javnih naročil posebno pozornost nameniti 
posledicam za lokalne in regionalne 
pogodbene organe, postopku, ki bi jim dal 
večjo samostojnost pri nabavi tistega, kar 
se jim zdi ustrezno za njihove potrebe;

Or. de

Predlog spremembe 7
Sabine Verheyen
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, glede na progresivno 
decentralizacijo javnih vlaganj, od katerih 
dve tretjini predstavljajo vlaganja 
podnacionalnih vlad, da bi morali imeti 
lokalni in regionalni pogodbeni organi 
vodilno vlogo pri reviziji predpisov EU na 
področju javnih naročil, postopku, ki bi jim 
dal večjo samostojnost pri nabavi tistega, 
kar se jim zdi ustrezno za njihove potrebe;

2. meni, glede na progresivno 
decentralizacijo javnih vlaganj, od katerih 
dve tretjini predstavljajo vlaganja 
podnacionalnih vlad, da bi morali imeti 
lokalni in regionalni pogodbeni organi 
vodilno vlogo pri reviziji predpisov EU na 
področju javnih naročil, postopku, ki bi jim 
dal večjo samostojnost in prožnost pri 
nabavi tistega, kar se jim zdi ustrezno za 
njihove potrebe;

Or. de

Predlog spremembe 8
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi s poenostavljenim 
postopkovnim okvirom za oddajo 
sorazmerno majhnih naročil za manjše 
lokalne in regionalne pogodbene organe 
pripomogli k zmanjšanju upravnih 
bremen ravno na področjih, kjer bi lahko 
bila nesorazmerna; opozarja pa, da tak 
okvir ne sme preprečevati potrebe po 
preglednosti in dobrem finančnem 
poslovodenju;

Or. en

Predlog spremembe 9
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)



AM\868916SL.doc 7/27 PE466.987v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba podpreti lokalne in 
regionalne organe v njihovi vlogi javnih 
pogodbenih organov, da bi preprečili 
izgubo sredstev Skupnosti zaradi zamud in 
povečali uporabo sredstev iz strukturnih 
skladov; meni, da bi, če bi ukrepali 
premišljeno, s tem lahko dosegli, da bi 
javni pogodbeni organi na lokalni in 
regionalni ravni uporabili pospešeni 
postopek oddaje javnih naročil, s čimer ne 
bi ogrozili izvedbe projektov, zlasti velikih 
javnih projektov;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k zagotavljanju širšega dostopa 
do jasnih informacij o predpisih EU s 
področja javnih naročil za predstavnike, 
javne uslužbence in strokovnjake na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 
k tesnemu sodelovanju med temi akterji;

Or. en

Predlog spremembe 11
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. opozarja, da imajo mala in srednja 
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podjetja velikanske možnosti za 
ustvarjanje delovnih mest, rast in 
inovacije, ter zato poziva k uvedbi 
dodatnih ukrepov za spodbujanje 
njihovega sodelovanja pri javnih 
naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 12
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za 
povečanje čezmejnega sodelovanja na 
ravni javnih naročil ter povečati 
učinkovitost porabe pri izvajanju 
programov, ki se financirajo z instrumenti 
kohezijske politike;

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za 
povečanje čezmejnega sodelovanja na 
ravni javnih naročil ter povečati 
učinkovitost porabe pri izvajanju 
programov, ki se financirajo z instrumenti 
kohezijske politike; meni, da je v okviru 
čezmejnih javnih naročil nujno treba 
pojasniti vidike prava intelektualne 
lastnine;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za 
povečanje čezmejnega sodelovanja na 
ravni javnih naročil ter povečati
učinkovitost porabe pri izvajanju 
programov, ki se financirajo z instrumenti 
kohezijske politike;

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za 
povečanje čezmejnega sodelovanja na 
ravni javnih naročil in pri tem malim in 
srednjim podjetjem omogočiti ustrezen 
dostop do čezmejnih postopkov, da bi 
pripomogli k izboljšanju stopnje 
zaposlenost in povečali učinkovitost 
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porabe pri izvajanju programov, ki se 
financirajo z instrumenti kohezijske 
politike;

Or. ro

Predlog spremembe 14
Peter Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za 
povečanje čezmejnega sodelovanja na 
ravni javnih naročil ter povečati 
učinkovitost porabe pri izvajanju 
programov, ki se financirajo z instrumenti 
kohezijske politike;

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za 
povečanje čezmejnega sodelovanja na 
ravni javnih naročil ter povečati na primer 
učinkovitost porabe pri izvajanju 
programov, ki se financirajo z instrumenti 
kohezijske politike;

Or. de

Predlog spremembe 15
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva upravne organe, naj pripravijo 
vidnejše kampanje obveščanja za javne 
razpise, obenem pa poziva k oblikovanju 
predlogov za pritegnitev večjega števila 
morebitnih upravičencev s poudarjanjem 
možnosti sofinanciranja njihovih 
prihodnjih projektov; vztraja, da je za to 
potrebna tehnična pomoč, ki je podprta z 
zadostnimi sredstvi;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da čeprav gre za pomembno 
vprašanje, je treba potrebo po zmanjšanju 
stroškov, pravni varnosti in poenostavitvi 
predpisov javnih naročil skrbno preučiti z 
vidika vpliva sprememb na lokalne in 
regionalne organe ter na mala in srednje 
velika podjetja, vpliv, ki ga je treba jasno 
opredeliti in oceniti od samega začetka;

4. ugotavlja, da mora preverjanje 
postopkov ustrezati zahtevam po 
zmanjšanju stroškov, pravni varnosti in 
poenostavitvi predpisov javnih naročil,
vendar je treba pri tem – ob sočasnem 
usklajevanju – kot podlago za ocenjevanje 
uporabiti vpliv sprememb na lokalne in 
regionalne organe ter na mala in srednja
podjetja;

Or. it

Predlog spremembe 17
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da čeprav gre za pomembno 
vprašanje, je treba potrebo po zmanjšanju 
stroškov, pravni varnosti in poenostavitvi 
predpisov javnih naročil skrbno preučiti z 
vidika vpliva sprememb na lokalne in 
regionalne organe ter na mala in srednje 
velika podjetja, vpliv, ki ga je treba jasno 
opredeliti in oceniti od samega začetka;

4. meni, da mora biti cilj nadaljnjega 
razvoja zakonodaje EU o javnih naročilih 
obenem poenostaviti in poceniti postopek 
oddaje naročil ter zagotoviti, da bo 
prijazen malim in srednjim podjetjem ter 
bo spodbujal naložbe, zato ugotavlja, da 
čeprav gre za pomembno vprašanje, je 
treba potrebo po zmanjšanju stroškov, 
pravni varnosti in poenostavitvi predpisov 
javnih naročil skrbno preučiti z vidika 
vpliva sprememb na lokalne in regionalne 
organe ter na mala in srednja podjetja, ki 
ga je treba jasno opredeliti in oceniti od 
samega začetka;

Or. de
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Predlog spremembe 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da čeprav gre za pomembno 
vprašanje, je treba potrebo po zmanjšanju 
stroškov, pravni varnosti in poenostavitvi 
predpisov javnih naročil skrbno preučiti z 
vidika vpliva sprememb na lokalne in 
regionalne organe ter na mala in srednje 
velika podjetja, vpliv, ki ga je treba jasno 
opredeliti in oceniti od samega začetka;

4. ugotavlja, da čeprav gre za pomembno 
vprašanje, je treba potrebo po zmanjšanju 
stroškov, pravni varnosti in poenostavitvi 
predpisov javnih naročil skrbno preučiti z 
vidika vpliva sprememb na lokalne in 
regionalne organe ter na mala in srednja
podjetja, ki ga je treba jasno opredeliti in 
oceniti od samega začetka, da pristojnim 
organom ne bi naložili previsokih bremen;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
za regionalne in lokalne organe ter mala 
in srednja podjetja izvedejo kampanje za 
izobraževanje, posvetovanje in 
ozaveščanje ter naj pri tem vključijo tudi 
druge zainteresirane skupine, da bi 
zagotovili ozaveščeno udeležbo pri javnih 
naročilih ter zmanjšali pogostost napak;

Or. lt

Predlog spremembe 20
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
za regionalne in lokalne organe ter mala 
in srednja podjetja izvedejo kampanje za 
izobraževanje, posvetovanje in 
ozaveščanje ter naj pri tem vključijo tudi 
druge zainteresirane skupine, da bi 
zagotovili ozaveščeno udeležbo pri javnih 
naročilih ter zmanjšali pogostost napak;

Or. lt

Predlog spremembe 21
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev verodostojnega sistema za 
elektronsko registracijo „potnih listov za 
javna naročila“, kar bi lahko pripomoglo 
k zmanjšanju upravnega bremena za mala 
in srednja podjetja pri postopkih oddaje 
javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 22
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
pospešijo prizadevanja za razvijanje 
zahtevanega strokovnega znanja med 
pogodbenimi organi na lokalni in 
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regionalni ravni, da bodo izvajali 
inovativna javna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da bi zmanjšanje stroškov 
postopka omejilo strogo formalizacijo 
evropske zakonodaje o javnih naročilih in 
bi prineslo večjo učinkovitost ter 
ekonomičnost (najboljša vrednost za 
denar) ter večji manevrski prostor za 
javne pogodbene organe;

Or. de

Predlog spremembe 24
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba mala in srednja 
podjetja spodbuditi k udeležbi pri javnih 
razpisih lokalnih in regionalnih organov, 
da bi kar najbolj izkoristili njihov 
gospodarski in inovativni potencial v 
okviru javnega naročanja; meni, da bi 
bila prednost, če bi izboljšali razpise z 
vidika pogojev udeležbe in zagotavljanja 
enakih možnosti zlasti v fazi izbire, saj se 
je pokazalo, da je to velika ovira za 
udeležbo malih in srednjih podjetij pri 
javnih razpisih;
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Or. ro

Predlog spremembe 25
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da so javno-zasebna partnerstva 
izredno pomembna, da lahko Evropska 
unija na specifičnih področjih izpelje 
potrebne naložbe; poziva Komisijo, naj 
uvede ukrepe, potrebne za premostitev 
ovir, ter naj na podlagi predpisov za javna 
naročila in strukturne sklade ustvari 
skladen okvir za uporabo javno-zasebnih 
partnerstev; priporoča državam članicam, 
naj svoje pravne predpise oblikujejo 
prožneje ter zagotovijo skladnost 
zakonskih določb tako, da bodo javno-
zasebna partnerstva učinkoviteje 
zasnovana;

Or. ro

Predlog spremembe 26
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da je ureditev oddaje javnih 
naročil zlasti za manjše občine, pa tudi 
mala in srednja podjetja, zelo zapletena, 
zato poziva Komisijo, naj preveri, v 
kolikšni meri bi se lahko za manjše javne 
pogodbene organe začeli uporabljati 
poenostavljeni predpisi na področju 
javnih naročil;
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Or. de

Predlog spremembe 27
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno 
obravnava resne pomanjkljivosti pri 
spoštovanju predpisov s področja javnih 
naročil, ki jih je ugotovilo Računsko 
sodišče pri izvajanju projektov pod 
okriljem ESRR in kohezijskega sklada, ki
predstavljajo 43 % vseh opredeljivih napak 
v skladu s poročilom Računskega sodišča 
za leto 2009;

5. poziva Komisijo, naj upošteva resne 
pomanjkljivosti pri spoštovanju predpisov 
s področja javnih naročil, ki jih je 
ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, zlasti ker
predstavljajo 43 % vseh opredeljivih napak 
v skladu s poročilom Računskega sodišča 
za leto 2009 in izhajajo iz tega, da so 
postopki za oddajo javnih naročil nadvse 
zapleteni in ni zadostne skladnosti med 
temi postopki in postopki za uporabo 
strukturnih skladov in kohezijskega 
sklada;

Or. it

Predlog spremembe 28
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009;

5. obžaluje resne pomanjkljivosti pri 
spoštovanju predpisov s področja javnih 
naročil, ki jih je ugotovilo Računsko 
sodišče pri izvajanju projektov pod 
okriljem ESRR in kohezijskega sklada, ki 
predstavljajo 43 % vseh opredeljivih napak 
v skladu s poročilom Računskega sodišča 
za leto 2009; poziva Komisijo, naj te 
pomanjkljivosti učinkovito obravnava v 
sodelovanju z državami članicami ter 
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regionalnimi in lokalnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 29
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009;

5. poziva Komisijo, naj preuči in uspešno 
obravnava resne pomanjkljivosti pri 
spoštovanju predpisov s področja javnih 
naročil, ki jih je ugotovilo Računsko 
sodišče pri izvajanju projektov pod 
okriljem ESRR in kohezijskega sklada; 
opozarja, da te pomanjkljivosti
predstavljajo 43 % vseh opredeljivih napak 
v skladu s poročilom Računskega sodišča 
za leto 2009, pogosto pa izvirajo iz 
nepravilnega prenosa predpisov EU v 
nacionalno pravo; zato odobrava ukrepe 
Komisije za sodelovanje z državami 
članicami ter regionalnimi in lokalnimi 
organi pri preverjanju predpisov s 
področja javnih naročil zaradi njihove 
poenostavitve in s tem zmanjšanja 
tveganja napak, obenem pa zagotovitve 
učinkovite uporabe sredstev iz strukturnih 
skladov;

Or. lt

Predlog spremembe 30
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 5. poziva Komisijo, naj preuči in uspešno 
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resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009;

obravnava resne pomanjkljivosti pri 
spoštovanju predpisov s področja javnih 
naročil, ki jih je ugotovilo Računsko 
sodišče pri izvajanju projektov pod 
okriljem ESRR in kohezijskega sklada; 
opozarja, da te pomanjkljivosti
predstavljajo 43 % vseh opredeljivih napak 
v skladu s poročilom Računskega sodišča 
za leto 2009, pogosto pa izvirajo iz 
nepravilnega prenosa predpisov EU v 
nacionalno pravo; zato odobrava ukrepe 
Komisije za sodelovanje z državami 
članicami ter regionalnimi in lokalnimi 
organi pri preverjanju predpisov s 
področja javnih naročil zaradi njihove 
poenostavitve in s tem zmanjšanja 
tveganja napak, obenem pa zagotovitve 
učinkovite uporabe sredstev iz strukturnih 
skladov;

Or. lt

Predlog spremembe 31
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009;

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009; priporoča državam članicam, naj v 
okviru operativnih programov za tehnično 
pomoč predvidijo usposabljanje ali 
izmenjavo izkušenj v zvezi s področjem 
javnega naročanja; 

Or. ro
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Predlog spremembe 32
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009;

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009; poudarja potrebo po pravni 
pojasnitvi direktiv, da bi preprečili 
nadaljnje pomanjkljivosti pri uporabi 
predpisov s področja javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 33
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009;

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava 
resne pomanjkljivosti pri spoštovanju 
predpisov s področja javnih naročil, ki jih 
je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju 
projektov pod okriljem ESRR in 
kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % 
vseh opredeljivih napak v skladu s 
poročilom Računskega sodišča za leto 
2009; poudarja potrebo po pravni 
pojasnitvi direktiv, da bi preprečili 
nadaljnje pomanjkljivosti pri uporabi 
predpisov s področja javnih naročil;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da ostaja v Evropi ogromno 
neizkoriščenih možnosti za spodbujanje 
inovacij prek javnega naročanja, in 
poziva Komisijo, naj pripravi prožno 
strategijo, na podlagi katere bodo lahko 
javni pogodbeni organi uporabili razpisne 
postopke, ki temeljijo na inovacijah, s 
čimer bi spodbudili industrijo k 
opravljanju raziskav, usmerjenih v 
napredne rešitve;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj prednostno 
uporabljajo elektronski postopek oddaje 
javnih naročil, saj se s tem zagotovi 
pregleden potek postopka; 

Or. ro

Predlog spremembe 36
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da pomeni okoljsko odgovorno 
javno naročanje velike zahteve za lokalne 
in regionalne organe, zato so potrebne 
tehnična podpora prek evropskih institucij 
ter izmenjava tako izkušenj kot zanesljivih 
postopkov, pa tudi spletna stran, ki 
pokriva te vidike in je posebej zasnovana 
za javno naročanje na lokalni in 
regionalni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 37
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, izražene s strani organov 
glede dodelitev pod mejnim pragom iz 
direktiv.

6. meni, da bi z dodatno podrobno 
opredelitvijo evropskih predpisov na 
področju javnih naročil ureditev postala 
bolj zapletena, neučinkovita in 
nepregledna, zato poziva Komisijo, naj 
poenostavi postopkovni okvir v celoti in se 
izogne izjemam in odstopanjem, ki jih 
lahko uporabijo pogodbeni organi; kljub 
temu meni, da določbe konkurenčnega 
prava in prava na področju javnih 
naročil, kot jih je pojasnilo Sodišče 
Evropske unije, pomenijo zadosten okvir 
za javna naročila pod mejnimi vrednostmi 
EU in da je treba zavrniti dodatne 
določbe, ki niso zajete oz. so le delno 
zajete v direktivah o javnih naročilih;

Or. de

Predlog spremembe 38
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, izražene s strani organov
glede dodelitev pod mejnim pragom iz 
direktiv.

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, ki so jih izrazili glede 
dodelitev pod mejnim pragom iz direktiv;
meni, da je v zvezi z javnimi naročili in 
prizadevanji za najboljše rezultate treba 
vzpostaviti ravnovesje med željo po 
poenostavitvi postopkov ter potrebo po 
zagotovitvi lojalne konkurence;

Or. ro

Predlog spremembe 39
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, izražene s strani organov
glede dodelitev pod mejnim pragom iz 
direktiv.

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi, ter pojasni 
negotovosti, ki so jih ti izrazili glede 
dodelitev pod mejnim pragom iz direktiv, 
zlasti z zagotavljanjem nadaljnjih 
smernic, ki jim bodo pomagale oceniti, ali 
v posebnih primerih obstaja čezmejni 
interes ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 40
Peter Simon
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, izražene s strani organov
glede dodelitev pod mejnim pragom iz 
direktiv.

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, ki so jih izrazili glede 
dodelitev pod mejnim pragom iz direktiv;
meni, da je treba zvišati mejne vrednosti 
za javne pogodbe o izvajanju storitev in 
dobavi;

Or. de

Predlog spremembe 41
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, izražene s strani organov
glede dodelitev pod mejnim pragom iz 
direktiv.

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi, ter pojasni 
negotovosti, ki so jih ti izrazili glede 
dodelitev pod mejnim pragom iz direktiv
ter javno-javnega sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 42
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poenostavi 6. poziva Komisijo, naj poenostavi 
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postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi ter pojasni 
negotovosti, izražene s strani organov
glede dodelitev pod mejnim pragom iz 
direktiv.

postopkovni okvir v celoti in se izogne 
izjemam in odstopanjem, ki jih lahko 
uporabijo pogodbeni organi, ter pojasni 
negotovosti, ki so jih ti izrazili glede 
dodelitev pod mejnim pragom iz direktiv
ter javno-javnega sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 43
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da zahteve iz direktiv EU o 
javnih naročilih o preglednosti postopka, 
ki bi moral zagotoviti enako obravnavanje 
vseh ponudnikov, ne zadostujejo za 
zmanjšanje nevarnost neprimernih 
poslovnih praks, kot so navzkrižje 
interesov, nepotizem ali korupcija; poziva 
Komisijo, naj preuči možnost sprejetja 
strožjih protikorupcijskih ukrepov pri 
razpisih ter obenem oceni morebitne 
negativne učinke na splošni cilj 
poenostavitve postopkov in zmanjšanja 
upravnih obremenitev za javne pogodbene 
organe ter podjetja;

Or. lt

Predlog spremembe 44
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da zahteve iz direktiv EU o 
javnih naročilih o preglednosti postopka, 
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ki bi moral zagotoviti enako obravnavanje 
vseh ponudnikov, ne zadostujejo za 
zmanjšanje nevarnost neprimernih 
poslovnih praks, kot so navzkrižje 
interesov, nepotizem ali korupcija; poziva 
Komisijo, naj preuči možnost sprejetja 
strožjih protikorupcijskih ukrepov pri 
razpisih ter obenem oceni morebitne 
negativne učinke na splošni cilj 
poenostavitve postopkov in zmanjšanja 
upravnih obremenitev za javne pogodbene 
organe ter podjetja;

Or. lt

Predlog spremembe 45
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pripravi vodnik 
po najboljših praksah za predkomercialna 
naročila, vključno s priročnikom 
praktičnih primerov o izvajanju 
inovativnih naročil v skladu s predpisi s 
področja javnih naročil, kar bo manjšim 
lokalnim in regionalnim organom 
pomagalo razumeti ta proces in kako jim 
lahko koristi.

Or. en

Predlog spremembe 46
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da je nujno treba zvišati 
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mejne vrednosti, zlasti na področju 
izvajanja storitev in dobave;

Or. de

Predlog spremembe 47
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da cena – kot je veljalo tudi 
doslej – ne bi smela biti merilo, ki bi 
vplivalo na kakovost razpisanih storitev;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da je za inovacije in rast v 
evropskih regijah izjemno pomembno 
poudariti vlogo preglednega 
elektronskega javnega naročanja, ki bo z 
enotno kontaktno točko lahko dostopno 
manjšim lokalnim in regionalnim 
ponudnikom, omogočena pa bo tudi 
objava rezultatov izbirnih postopkov na 
spletu.

Or. en

Predlog spremembe 49
Sabine Verheyen
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ugotavlja, da javni pogodbeni organi 
zaradi zapletenosti ne uporabljajo dovolj 
konkurenčnega dialoga ter dinamičnih 
sistemov naročanja, zato poziva Komisijo, 
naj preveri, kako bi lahko spodbudila 
uporabo teh postopkov v praksi in v 
kolikšni meri bi lahko postopek dialoga 
uporabili tudi za redne postopke 
naročanja, ne le za zelo zapletena 
naročila;

Or. de

Predlog spremembe 50
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. meni, da je možnost določitve 
okoljskih in družbenih meril v fazi oddaje 
ponudbe v obstoječih direktivah o javnih 
naročilih dovolj dobro predstavljena in ni 
potrebe po prenovi;

Or. de

Predlog spremembe 51
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. se zavzema za splošno uvedbo 
pospešenega postopka, saj bi možnost 
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skrajšanja roka pripomogla k hitrejšemu 
in bolj prilagodljivemu postopku oddaje 
javnih naročil.

Or. de


