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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ως σημαντικό 
παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020.

2. τονίζει ότι μια προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων που λαμβάνει περισσότερο υπόψη 
το περιβάλλον δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης, επειδή κατ' αυτόν τον 
τρόπο λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το κόστος κύκλου ζωής.

3. επικροτεί την σαφή βούληση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών παραγόντων να 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επισημαίνει ότι 
υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η οδηγία και η εφαρμογή της δυσχεραίνουν την 
αντιμετώπιση αυτή.

4. υποστηρίζει την άποψη ότι το περιβάλλον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύναψη 
όλων των δημοσίων συμβάσεων  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις 
πρέπει να τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο ότι είναι ευκταίο και εφικτό για τους 
δημόσιους φορείς να επιβάλλουν περιβαλλοντικούς όρους και να λαμβάνουν υπόψη 
περιβαλλοντικές συνέπειες κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

5. είναι της άποψης ότι είναι προτιμότερο να προωθείται και να διευκολύνεται για τους 
δημόσιους φορείς η σύναψη δημοσίων συμβάσεων βιώσιμου χαρακτήρα, αντί να 
καθορίζονται σχετικές υποχρεωτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 
μικρότερης κλίμακας. Εν τούτοις, για τις δημόσιες συμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας 
πρέπει να ισχύουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Πιστεύει πάντως ότι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για τη σύναψη φιλοπεριβαλλοντικότερων δημοσίων συμβάσεων δεν είναι τόσο ή 
έλλειψη βούλησης, όσο η ασαφής και άκαμπτη νομοθεσία. 

6. υποστηρίζει ότι η οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί για να καταστεί σαφέστερο ότι είναι 
ευκταίο και εφικτό να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές συνέπειες του 
αντικειμένου της σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας με τους όρους της·

7. είναι της άποψης ότι το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής δεν μπορεί να εφαρμόζεται παρά 
μόνο όταν δικαιολογείται βάσει του επιχειρήματος ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
είναι άνευ σημασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση ή όταν έχουν καθοριστεί υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές·

8. λαμβάνει ειδικότερα υπό σημείωση την ανάγκη να καταστεί σαφέστερο ότι μπορούν να 
καθορίζονται απαιτήσεις σχετικές με το περιβάλλον και την προστασία των ζώων, οι 
οποίες είναι υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται στους κοινούς κανόνες της ΕΕ· 

9. υποστηρίζει ότι η αυξημένη χρήση της διαπραγματευτικής διαδικασίας μπορεί να 
προωθήσει τόσο τις καινοτομίες όσο και τις βιώσιμες λύσεις·
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10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να προωθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η 
Επιτροπή την ανάπτυξη των διεθνών κλιματικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών που 
βασίζονται στην προοπτική του κύκλου ζωής, ούτως ώστε να καταστεί εύκολο τόσο για 
το δημόσιο τομέα να διαπραγματεύεται κατά τρόπο φιλοπεριβαλλοντικό, όσο και για τις 
επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται για την σύναψη συμβάσεων σε διάφορες χώρες· 

11. τονίζει τη σχέση μεταξύ της σύναψης φιλοπεριβαλλοντικών δημοσίων συμβάσεων και 
της προώθησης καινοτομιών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό καθίσταται σαφέστερο 
ακόμα όταν συνδυάζονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές με την 
εκχώρηση υψηλότερων βαθμών, κατά το στάδιο της ανάθεσης, σε προσφορές που 
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις στον περιβαλλοντικό τομέα. 

12. παραδέχεται ότι μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστεί το αποτύπωμα άνθρακα ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, π. χ. στην περίπτωση τροφίμων. Είναι της άποψης ότι πρέπει 
να επιτρέπεται ρητά να επιβάλλεται στην μεταφορά τροφίμων η απαίτηση να μην 
προκαλεί περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό γραμμαρίων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Είναι της άποψης ότι η απαίτηση να χρησιμοποιούνται τα χρήματα των 
φορολογουμένων κατά τρόπο αποτελεσματικό, από κοινού με τις λοιπές απαιτήσεις και 
κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, θα αποτρέπουν εκλεγμένους εκπροσώπους 
από το να επιβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις ότι δεν δικαιολογούνται. 


