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9. 5. 2011 B7-0284/4 

Pozměňovací návrh  4 

Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud 

za skupinu S&D 

 

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 6 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že je naléhavě třeba, aby 

EU lépe sladila společnou vnější obchodní 

politiku EU a postupy v členských státech, 

které přijímají neobvykle nízké nabídky od 

společností, jejichž země původu 

nepodepsaly dohodu WTO o zadávání 

veřejných zakázek, na úkor společností 

z členských států EU; 

6. domnívá se, že je naléhavě třeba, aby 

EU lépe sladila společnou vnější obchodní 

politiku EU a postupy v členských státech, 

které přijímají neobvykle nízké nabídky od 

společností, jejichž země původu 

nepodepsaly dohodu WTO o zadávání 

veřejných zakázek, na úkor společností 

z EU a pracovních, sociálních a 

environmentálních norem zavedených 

v členských státech EU; 

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

Pozměňovací návrh  5 

Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud 
za skupinu S&D 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. žádá proto Komisi, aby poskytla údaje 

o tom, do jaké míry je zadávání veřejných 

zakázek otevřené, a aby zajistila 

reciprocitu s jinými průmyslově vyspělými 

zeměmi a nejdůležitějšími zeměmi 

s rozvíjející se ekonomikou; vybízí Komisi 

k tomu, aby hledala nové způsoby zlepšení 

přístupu evropských podniků k trhům 

s veřejnými zakázkami mimo EU s cílem 

zajistit rovné podmínky pro evropské i 

zahraniční podniky, které se ucházejí o 

přidělení veřejných zakázek; navrhuje 

v obecnější rovině, aby budoucí obchodní 

dohody, které Unie sjedná, obsahovaly 

kapitolu o udržitelném rozvoji, která by 

vycházela ze zásad sociální odpovědnosti 

podniků, které byly v roce 2010 

definovány při aktualizaci pokynů OECD 

pro nadnárodní podniky; 

Or. en 
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9. 5. 2011 B7-0284/6 

Pozměňovací návrh  6 

Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud 
za skupinu S&D 

 

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 odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že dobře fungující trh 

veřejných zakázek má zásadní význam pro 

podporu jednotného trhu, inovací, vyšší 

úrovně ochrany životního prostředí a 

klimatu a také sociálního začlenění v celé 

EU a pro dosažení optimální hodnoty pro 

veřejné orgány, občany a daňové 

poplatníky, 

A. vzhledem k tomu, že dobře fungující trh 

veřejných zakázek má zásadní význam pro 

podporu jednotného trhu, inovací, růstu, 

zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, 

vyšší úrovně ochrany životního prostředí, 

klimatu a sociálních práv v celé EU a pro 

dosažení optimální hodnoty pro veřejné 

orgány, občany a daňové poplatníky, 

Or. en 


