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Pakeitimas  4 

Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud 

S&D 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 persvarstymas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. mano, kad ES turi skubiai geriau 

suderinti bendrą ES išor÷s prekybos 

politiką ir praktiką tų valstybių narių, 

kurios ES valstybių narių bendrovių 

nenaudai priima išskirtinai žemus 

bendrovių, įsikūrusių šalyse, 

nepasirašiusiose GPA, pasiūlymus; 

6. mano, kad ES turi skubiai geriau 

suderinti bendrą ES išor÷s prekybos 

politiką ir praktiką tų valstybių narių, 

kurios ES bendrovių  nenaudai ir 

kenkdamos ES valstyb÷se nar÷se 

taikomiems darbo, socialiniams ir 

aplinkos standartams priima išskirtinai 

žemus bendrovių, įsikūrusių šalyse, 

nepasirašiusiose GPA, pasiūlymus; 

Or. en 



 

AM\866933LT.doc  PE465.586v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

9.5.2011 B7-0284/5 

Pakeitimas  5 

Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud 

S&D 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 persvarstymas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. tod÷l ragina Komisiją pateikti 

duomenis, susijusius su viešųjų pirkimų 

atvirumu, ir užtikrinti abipusiškumą su 

kitomis pramonin÷mis šalimis ir 

svarbiausiomis kylančios ekonomikos 

šalimis; ragina Komisiją išnagrin÷ti 

naujus būdus, kaip pagerinti Europos 

įmonių prieigą prie viešųjų pirkimų rinkų 

už ES ribų, siekiant užtikrinti vienodas 

sąlygas Europos ir užsienio įmon÷ms, 

konkuruojančioms d÷l viešųjų pirkimų 

sutarčių sudarymo;  apskritai siūlo, kad į 

būsimus prekybos susitarimus, d÷l kurių 

der÷sis Sąjunga, būtų įtraukiamas su 

tvariu vystymusi susijęs skyrius, 

grindžiamas įmonių socialin÷s 

atsakomyb÷s principais, nustatytais 2010 

m. atnaujintose EBPO tarptautinių 

įmonių gair÷se; 

Or. en 
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Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud 

S&D 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 persvarstymas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi gerai veikianti viešųjų pirkimų 

rinka yra itin svarbi siekiant skatinti 

bendrąją rinką, naujovių diegimą, aukštesnį 

aplinkos ir klimato apsaugos lygį, taip pat 

socialinę įtrauktį visoje ES ir pasiekti 

optimalią viešosios valdžios institucijų, 

piliečių ir mokesčių mok÷tojų išlaidų 

naudą, 

A. kadangi gerai veikianti viešųjų pirkimų 

rinka yra itin svarbi siekiant skatinti 

bendrąją rinką, naujovių diegimą, augimą, 

užimtumą ir konkurencingumą, aukštesnį 

aplinkos, klimato ir socialinių teisių 

apsaugos lygį visoje ES ir pasiekti 

optimalią viešosios valdžios institucijų, 

piliečių ir mokesčių mok÷tojų išlaidų 

naudą, 

Or. en 

 

 


