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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil 
tyto návrhy:

1. vítá, že Komise považuje veřejné zakázky za významný krok při splňování cílů strategie 
Evropa 2020;

2. zdůrazňuje, že jelikož se v rámci většího zohledňování životního prostředí při zadávání 
veřejných zakázek klade větší důraz na náklady životního cyklu, existuje zde velký 
potenciál úspor; 

3. vítá rozsáhlou snahu místních, regionálních a celostátních aktérů přidělovat zakázky, které 
podporují udržitelný rozvoj; poznamenává, že řada z nich uvádí, že směrnice a jejich 
provádění toto ztěžují;

4. zastává názor, že životní prostředí by se mělo zohledňovat ve všech veřejných zakázkách; 
zdůrazňuje, že směrnice o veřejných zakázkách musí být pozměněny tak, aby bylo 
jasnější, že pro zadavatele veřejných zakázek je žádoucí i možné při udělování zakázek 
klást požadavky v oblasti životního prostředí a zohledňovat dopad na něj; 

5. dává přednost tomu, aby zadavatelé veřejných zakázek měli k dispozici podporu a bylo 
pro ně snazší zadávat zakázky s důrazem na udržitelnost, než aby v této oblasti byly pro 
menší zakázky stanoveny povinné kvóty; povinné kvóty by se nicméně měly uplatňovat 
u větších zakázek; domnívá se však, že největší překážkou pro zakázky šetrnější 
k životnímu prostřední není neochota je realizovat, ale spíše nejasné a neflexibilní právní 
předpisy;  

6. upozorňuje, že směrnice by měly být pozměněny tak, aby bylo jasnější, že je možné 
i žádoucí zohledňovat dopad předmětu zakázky na životní prostředí během celého 
životního cyklu, včetně celého výrobního procesu a jeho podmínek;

7. se domnívá, že kritérium nejnižší ceny pro udělení zakázky by se mělo používat pouze, 
pokud je možné to zdůvodnit tím, že požadavky v oblasti životního prostředí nejsou 
v daném případě relevantní, nebo stanovením náročných požadavků v oblasti životního 
prostředí v zadávací dokumentaci;

8. poznamenává, že je zejména třeba zdůraznit možnost stanovit požadavky na ochranu 
životního prostředí a zvířat, které jsou přísnější než společná pravidla EU; 

9. upozorňuje, že častější používání vyjednávacího řízení by podpořilo jak inovace, tak 
udržitelnější řešení;

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy a Komise podporovaly přijetí mezinárodních 
standardů týkajících se ochrany klimatu a životního prostředí, které vycházejí z hlediska 
celého životního cyklu, aby bylo snadné jak pro veřejný sektor zadávat zakázky šetrné 
k životnímu prostředí, tak pro podniky se o ně ucházet v různých zemích;  
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11. upozorňuje na spojitost mezi zakázkami šetrnými k životnímu prostředí a podporou 
inovací. Zdůrazňuje, že tato spojitost se ještě zvýrazní, pokud se požadavky v oblasti 
životního prostředí stanovené v zadávací dokumentaci zkombinují s přidělováním více 
bodů nabídkám, které splňují některé požadavky na špičkovou úroveň v oblasti životního 
prostředí; 

12. je si vědom, že může být obtížné posoudit klimatický dopad určitého výrobku nebo 
služby, například potravin. Je toho názoru, že by mělo být výslovně povoleno stanovit 
požadavek, že přeprava potravin k odběrateli nesmí vyprodukovat více než určitý počet 
gramů emisí CO2. Domnívá se, že požadavek využívat peníze daňových poplatníků účinně 
spolu s dalšími požadavky a pravidly, kterými se zadávání zakázek řídí, zabrání zvoleným 
představitelům tyto požadavky klást, když nejsou opodstatněné. 


