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Pozměňovací návrh  1 

Malcolm Harbour 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0284/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE 

Rovný přístup na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a revize právního rámce pro 

zadávání veřejných zakázek včetně koncesí 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. odkazuje na své připomínky v usnesení 

ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v 

oblasti veřejných zakázek, a zejména na 

odstavec 46 tohoto usnesení, v němž uvádí, 

že ačkoli rozhodně vystupuje proti 

ochranářským opatřením v oblasti zadávání 

veřejných zakázek na celosvětové úrovni, 

je pevně přesvědčen o zásadě reciprocity, 

společného prospěchu a proporcionality 

v této oblasti; a vyzývá Komisi, aby 

provedla podrobnou analýzu potenciálních 

přínosů a problémů spojených se 

zavedením přiměřených cílených omezení 

týkajících se přístupu na části trhu EU v 

oblasti zadávání veřejných zakázek, 

posouzení dopadů analyzující, kdy by tato 

omezení mohla být použita, a právní 

základ, který by byl pro takový nástroj 

potřeba, pro ty obchodní partnery, kteří 

využívají otevřenost trhu EU, avšak 

neprojevili úmysl otevřít svůj vlastní trh 

společnostem z EU, a zároveň i nadále 

povzbuzovat partnery EU v tom, aby přijali 

přiměřená opatření zajišťující reciproční 

přístup na trh pro evropské společnosti, 

předtím, než bude navržen jakýkoliv jiný 

nový text v oblasti zadávání veřejných 

zakázek; 

1. odkazuje na své připomínky v usnesení 

ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v 

oblasti veřejných zakázek, a zejména na 

odstavec 46 tohoto usnesení, a uvádí, že 

ačkoli rozhodně vystupuje proti 

ochranářským opatřením v oblasti zadávání 

veřejných zakázek na celosvětové úrovni, 

je pevně přesvědčen o zásadě pozitivní 

reciprocity, kdy EU reaguje pozitivně na 

otevření předtím uzavřeného trhu ve třetí 

zemi, společného prospěchu a 

proporcionality v této oblasti; a vyzývá 

Komisi, aby provedla podrobnou analýzu 

potenciálních přínosů a problémů v 

případě, že by byla zavedena přiměřená 

cílená omezení týkající se přístupu na části 

trhu EU v oblasti zadávání veřejných 

zakázek, posouzení dopadů analyzující, 

kdy by tato omezení mohla být použita, a 

právní základ, který by byl pro takový 

nástroj potřeba, pro ty obchodní partnery, 

kteří využívají otevřenost trhu EU, avšak 

neprojevili úmysl otevřít svůj vlastní trh 

společnostem z EU, a zároveň i nadále 

povzbuzovat partnery EU v tom, aby přijali 

pozitivní reciproční kroky a přiměřená 

opatření zajišťující přístup na trh pro 

evropské společnosti, předtím, než bude 

navržen jakýkoliv jiný nový text v oblasti 

zadávání veřejných zakázek; 

Or. en 
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9. 5. 2011 B7-0284/2 

Pozměňovací návrh  2 

Malcolm Harbour 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0284/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE 

Rovný přístup na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a revize právního rámce pro 

zadávání veřejných zakázek včetně koncesí 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je toho názoru, že reciprocita a 

transparentnost zajistí otevřenější trhy 

veřejných zakázek a zabrání ochranářským 

opatřením za použití veškerých existujících 

a dostupných nástrojů; 

2. je toho názoru, že pozitivní reciprocita a 

transparentnost zajistí otevřenější trhy 

veřejných zakázek a zabrání ochranářským 

opatřením za použití veškerých existujících 

a dostupných nástrojů; 

Or. en 
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9. 5. 2011 B7-0284/3 

Pozměňovací návrh  3 

Malcolm Harbour 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0284/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE 

Rovný přístup na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a revize právního rámce pro 

zadávání veřejných zakázek včetně koncesí 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. s ohledem na otázku č. 114 v zelené 

knize Komise o modernizaci politiky EU v 

oblasti zadávání veřejných zakázek, která 

požaduje uvedení pořadí důležitosti 

hlavních priorit v rámci jednotlivých 

otázek vznesených v této zelené knize, 

zdůrazňuje zásadní význam toho, aby byla 

nalezena dobře promyšlená řešení jak pro 

nejnaléhavější záležitost, kterou je přístup 

na trh, tak pro další aspekty přezkumu 

zadávání veřejných zakázek a koncesí; 

vyzývá proto Komisi, aby se nejdříve 

věnovala otázce vyváženého přístupu na 

trhy veřejného sektoru a revizi zadávání 

veřejných zakázek a koncesí provedla až 

následně, čímž umožní nezbytné a řádné 

zapojení nejen Evropského parlamentu a 

členských států, ale také občanů a podniků, 

a zajistí tak nezbytné přijetí těchto 

důležitých záležitostí, které souvisejí 

s jednotným trhem a mají velký význam 

pro celkové životní podmínky v EU, všemi 

stranami; 

7. s ohledem na otázku č. 114 v zelené 

knize Komise o modernizaci politiky EU v 

oblasti zadávání veřejných zakázek, která 

požaduje uvedení pořadí důležitosti 

hlavních priorit v rámci jednotlivých 

otázek vznesených v této zelené knize, 

podporuje zásadní význam toho, aby byla 

nalezena účinná řešení týkající se potřeby 

spravedlivého, otevřeného a vyváženého 

přístupu na trh, a také aby byly urychleně 

řešeny další naléhavé záležitosti, jako je 

zjednodušení a vyjasnění pravidel, 

zlepšení přístupu malých a středních 

podniků k veřejným zakázkám, podpora 

inovací prostřednictvím zadávání 

veřejných zakázek a následné zvážení 

dalších aspektů přezkumu zadávání 

veřejných zakázek s ohledem na koncese; 

vyzývá proto Komisi, aby se nejdříve 

věnovala otázce zjednodušení pravidel, 

dosažení vyváženého přístupu na trhy 

veřejného sektoru, zlepšení přístupu 

malých a středních podniků a revizi 

zadávání veřejných zakázek a koncesí 

provedla až následně, čímž umožní 

nezbytné a řádné zapojení nejen 

Evropského parlamentu a členských států, 

ale také občanů a podniků, a zajistí tak 

nezbytné uznání všech těchto důležitých 

záležitostí, které souvisejí s jednotným 

trhem a mají velký význam pro celkové 
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životní podmínky v EU; 

Or. en 

 

 


