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Pakeitimas  1 

Malcolm Harbour 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0284/2011 

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

Vienodos galimyb÷s patekti į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir 

viešojo pirkimo, įskaitant koncesijas, teisin÷s tvarkos persvarstymo 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. primena savo komentarus 2010 m. 

geguž÷s 18 d. rezoliucijoje d÷l naujovių 

viešųjų pirkimų sistemoje, ypač jos 46 dalį, 

kurioje teigiama, kad nors Parlamentas 

griežtai nesutinka su tuo, kad pasaulio 

lygmeniu viešųjų pirkimų srityje būtų 

imamasi protekcionistinių priemonių, 

tvirtai tiki abipusiškumo, abipus÷s naudos 

ir proporcingumo principais šioje srityje; 

ragina Komisiją išsamiai ištirti galimą 

naudą ir problemas, susijusias su 

proporcingų ir tikslingų patekimo į kai 

kurias ES viešųjų pirkimų rinkas 

apribojimų nustatymu, atlikti poveikio 

vertinimą išnagrin÷jant, kada juos galima 

taikyti ir įvertinti, kokiu teisiniu pagrindu 

reik÷tų remtis, kai šios priemon÷s taikomos 

tiems prekybos partneriams, kurie 

naudojasi ES rinkos atvirumu, tačiau 

neparod÷ ketinimo atverti savo pačių rinkas 

ES bendrov÷ms, kartu toliau ragina, prieš 

pateikiant pasiūlymą d÷l bet kokio naujo 

teksto viešųjų pirkimų srityje, ES 

partnerius siūlyti abišales ir proporcingas 

Europos bendrovių patekimo į rinką 

sąlygas; 

1. primena savo komentarus 2010 m. 

geguž÷s 18 d. rezoliucijoje d÷l naujovių 

viešųjų pirkimų sistemoje, ypač jos 46 dalį, 

kurioje teigiama, kad nors Parlamentas 

griežtai nesutinka su tuo, kad pasaulio 

lygmeniu viešųjų pirkimų srityje būtų 

imamasi protekcionistinių priemonių, 

tvirtai tiki pozityvaus abipusiškumo, t. y. 

pozityvaus ES atsako tais atvejais, kai 

atveriama prieš tai buvusi uždara 

trečiosios šalies rinka, abipus÷s naudos ir 

proporcingumo principais šioje srityje; 

ragina Komisiją išsamiai ištirti galimą 

naudą ir problemas tuo atveju, jei būtų 

nustatyti proporcingi ir tikslingi patekimo 

į kai kurias ES viešųjų pirkimų rinkas 

apribojimai, atlikti poveikio vertinimą 

išnagrin÷jant, kada juos galima taikyti ir 

įvertinti, kokiu teisiniu pagrindu reik÷tų 

remtis, kai šios priemon÷s taikomos tiems 

prekybos partneriams, kurie naudojasi ES 

rinkos atvirumu, tačiau neparod÷ ketinimo 

atverti savo pačių rinkas ES bendrov÷ms, 

kartu toliau ragina Komisiją prieš 

pateikiant pasiūlymą d÷l bet kokio naujo 

teksto viešųjų pirkimų srityje skatinti ES 

partnerius siūlyti pozityvius abipusius 

veiksmus ir proporcingas Europos 

bendrovių patekimo į rinką sąlygas; 

Or. en 
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Malcolm Harbour 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0284/2011 

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

Vienodos galimyb÷s patekti į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir 

viešojo pirkimo, įskaitant koncesijas, teisin÷s tvarkos persvarstymo 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. laikosi nuomon÷s, kad abipusiškumo ir 

skaidrumo dvasia iš tiesų pad÷s užtikrinti 

atviresnes viešųjų pirkimų rinkas ir, 

naudojant visas esamas priemones, išvengti 

protekcionistinių priemonių; 

2. laikosi nuomon÷s, kad pozityvaus 

abipusiškumo ir skaidrumo principai iš 

tiesų pad÷s užtikrinti atviresnes viešųjų 

pirkimų rinkas ir išvengti protekcionistinių 

priemonių naudojant visas esamas 

priemones; 

Or. en 
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Malcolm Harbour 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0284/2011 

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

Vienodos galimyb÷s patekti į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir 

viešojo pirkimo, įskaitant koncesijas, teisin÷s tvarkos persvarstymo 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. atsižvelgdamas į Komisijos žaliosios 

knygos d÷l ES viešųjų pirkimų politikos 

modernizavimo 114 klausimą, kuriame 

prašoma šioje žaliojoje knygoje 

nagrin÷jamus klausimus išd÷styti pagal 

svarbą ir nustatyti prioritetus, pabr÷žia, kad 

itin svarbu gerai apsvarsčius rasti 

skubiausio klausimo d÷l patekimo į rinką, 

taip pat d÷l kitų viešųjų pirkimų ir 

koncesijų persvarstymo aspektų, 

sprendimą; tod÷l ragina Komisiją 

pirmiausia spręsti darnaus patekimo į 

viešojo sektoriaus rinkas klausimą, o 

paskui imtis viešųjų pirkimų ir koncesijų 

persvarstymo siekiant, kad jame būtinai ir 

visapusiškai dalyvautų ne tik Europos 

Parlamentas ir valstyb÷s nar÷s, bet ir 

piliečiai bei įmon÷s, norint, kad visi šie su 

bendrąja rinka susiję klausimai, kurie yra 

svarbūs bendrai ES gerovei, būtų priimti, 

nes tai yra būtina; 

7. atsižvelgdamas į Komisijos žaliosios 

knygos d÷l ES viešųjų pirkimų politikos 

modernizavimo 114 klausimą, kuriame 

prašoma šioje žaliojoje knygoje 

nagrin÷jamus klausimus išd÷styti pagal 

svarbą ir nustatyti prioritetus; pritaria tam, 

kad itin svarbu rasti veiksmingą klausimo 

d÷l būtino sąžiningo, atviro ir 

subalansuoto patekimo į rinką, vis d÷lto 

taip pat atsižvelgiant į būtinybę nedelsiant 

spręsti kitus skubius klausimus, pvz., 

susijusius su taisyklių supaprastinimu ir 

patikslinimu, geresn÷mis MVĮ 

galimyb÷mis sudaryti viešųjų pirkimų 

sutartis, naujovių skatinimu vykdant 

viešiuosius pirkimus ir būtinybe v÷liau 

apsvarstyti kitus viešųjų pirkimų peržiūros 

aspektus, susijusius su koncesijomis; tod÷l 

ragina Komisiją pirmiausia spręsti 

taisyklių supaprastinimo, darnaus 

patekimo į viešojo sektoriaus rinkas ir 

MVĮ prieigos pagerinimo klausimą, o 

paskui imtis viešųjų pirkimų ir koncesijų 

persvarstymo siekiant, kad jame būtinai ir 

visapusiškai dalyvautų ne tik Europos 

Parlamentas ir valstyb÷s nar÷s, bet ir 

piliečiai bei įmon÷s, norint, kad visi šie su 

bendrąja rinka susiję klausimai, kurie yra 

itin svarbūs bendrai ES gerovei, būtų 

pripažinti, nes tai yra būtina; 
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