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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Комисията разглежда обществените поръчки като важен 
компонент за постигане на целите на стратегията "ЕС 2020";

2. подчертава, че по-осезаемото отчитане на свързаните с околната среда въпроси в 
обществените поръчки създава голям потенциал за икономии, тъй като в този 
случай се вземат по-добре предвид свързаните с жизнения цикъл разходи;

3. приветства широко разпространеното желание на местните, регионалните и 
националните заинтересовани лица да възлагат за изпълнение договори, чрез които 
се подпомага устойчивото развитие; Отбелязва, че съществуват множество 
доказателства, че директивата и нейното прилагане затрудняват този процес;

4. застъпва се за включването във всички договори за обществени поръчки на 
съображения относно околната среда; подчертава, че Директивата за обществените 
поръчки следва да бъде изменена, за да бъде посочено по-ясно, че за обществените 
оператори е както желателно, така и възможно да налагат условия, свързани с 
околната среда, и да вземат предвид въздействието върху околната среда при 
възлагането на договорите; 

5. предпочита да насърчава и улеснява обществените поръчки, извършвани от 
обществени оператори, отколкото да определя задължителни квоти за обществени 
поръчки в договори с по-малък обхват;  въпреки това счита, че задължителните 
квоти трябва да бъдат прилагани спрямо по-едромащабните договори; продължава 
да счита, че най-голямата пречка за по-екологосъобразни обществени поръчки не е 
толкова липсата на желание, колкото неясното и лишено от гъвкавост 
законодателство; 

6. изказва твърдението, че директивата следва да бъде изменена, за да стане по-ясно, 
че е както възможно, така и желателно отчитането на въздействието върху околната 
среда от страна на субекта на договора през целия жизнен цикъл;  

7. счита, че „ниската цена” като критерий за възлагане на договор следва да бъде 
използвана единствено ако може да се докаже, че свързаните с околната среда 
изисквания не са релевантни в конкретния случай или че в техническите 
спецификации са били наложени строги условия, свързани с околната среда; 

8. отбелязва по-специално необходимостта от уточняване, че е възможно налагането 
на условия за защита на околната среда и животните, които са по-строги от общите 
за ЕС правила; 

9. счита, че засиленото използване на процедурата на договаряне би спомогнало за 
насърчаването както на новаторството, така и на устойчивите решения;
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10. подчертава колко е важно за държавите-членки и за Комисията да насърчават 
развитието на международен климат и екологични норми, почиващи върху начина 
на мислене, основан върху жизнения цикъл, тъй като по този начин се улесняват 
благоприятните за околната среда обществени поръчки за обществения сектор, а на 
предприятията се дава възможност да се съревновават за договори в различни 
държави; 

11. подчертава връзката между благоприятните за околната среда обществени поръчки 
и насърчаването на новаторството; подчертава, че това става още по-ясно при 
съчетаването на свързани с околната среда условия в техническите спецификации с 
даването на по-добри оценки на етапа на възлагане на предложения, които 
изпълняват определени свръхсъвременни изисквания, свързани с околната среда; 

12. признава, че изчисляването на климатичния отпечатък на определен продукт или 
услуга, например в случая с храните, може да бъде трудно; счита, че следва да бъде 
дадено изрично разрешено изискването превозът на хранителния продукт до 
купувача да не води до увеличаване на емисиите на CO2 с повече от няколко грама; 
счита, че изискването за по-ефективно използване на парите на данъкоплатците, в 
съчетания с други изисквания и правила, които уреждат обществените поръчки, ще 
възпират избраните представители от налагане на такива условия, когато не 
съществуват основания за такива действия. 


