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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi dėl fakto, kad viešuosius pirkimus Komisija laiko svarbia dalimi įgyvendinant 
strategijos ES 2020 tikslus;

2. pabrėžia, kad didesnis dėmesys ekologijai vykdant viešuosius pirkimus sukuria didelį 
taupymo potencialą, nes taip labiau atsižvelgiama į gyvavimo ciklo išlaidas;

3. pritaria paplitusiam vietos, regiono ir nacionalinių veikėjų norui sutartis sudaryti su tvarią 
plėtrą remiančiais subjektais; pastebi, kad egzistuoja pakankamai įrodymu, kuriais 
teigiama, kad toks noras šia direktyva ir jos įgyvendinimo nuostatomis yra apsunkinamas; 

4. ragina aplinkos apsaugos aspektą įtraukti į visas viešųjų pirkimų sutartis; pabrėžia, kad 
Viešųjų pirkimų direktyva turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant paaiškinti, kad vietos 
veikėjams yra pageidautina ir tinkama taikyti su aplinkos apsauga susijusias sąlygas ir 
pasirašant sutartis atsižvelgti į poveikį aplinkai; 

5. pirmenybę teikia vietos veikėjui skatinimui vykdyti tvarumu pasižyminčius viešuosius 
pirkimus, o ne privalomų tokio tipo sutarčių kvotų nustatymui mažesnės apimties 
sutartims; tačiau mano, kad privalomos tokio tipo sutarčių kvotos turėtų būti taikomos 
didelės apimties sutartims; vis tiek mano, kad didžiausia kliūtis vykdyti labiau 
ekologiškus viešuosius pirkimus yra ne noro trūkumas, bet neaiškūs ir nelankstūs teisės 
aktai; 

6. mano, kad direktyva turėtų būti iš dalies pakeista norint aiškiau nurodyti, kad yra galima ir 
pageidautina atsižvelgti į sutarties poveikį aplinkai viso gyvavimo ciklo metu, įskaitant 
visą gamybos procesą bei jo sąlygas;    

7. mano, kad mažiausios kainos kriterijus pasirašant sutartis gali buti taikomas tik jeigu tuo 
konkrečiu atveju ekologiniai reikalavimai nėra svarbūs arba jeigu techninėms 
specifikacijoms buvo taikomi griežti aplinkos apsaugos reikalavimai; 

8. pastebi, kad būtina paaiškinti, jog galima taikyti aplinkos apsaugos ir gyvūnų apsaugos 
nuostatas, kurios yra griežtesnės nei bendros ES taisyklės; 

9. teigia, kad intensyviau naudojant derybų procedūrą būtų skatinamos tiek investicijos,  tiek 
ir tvarūs sprendimai;

10. pabrėžia, kad valstybėms narėms ir Komisijai yra svarbu skatinti tarptautinių klimato ir 
aplinkos apsaugos standartų, paremtų viso gyvavimo ciklu vystymą, kuo būtų 
palengvinami viešojo sektoriaus vykdomi ekologiški viešieji pirkimai, o verslui būtų 
sudaromos geresnės sąlygos įvairiose šalyse konkuruoti dėl tokių sutarčių pasirašymo; 

11. atkreipia dėmesį į ryšį tarp ekologiškų viešųjų pirkimų ir naujovių skatinimo; pabrėžia, 
kad šis ryšys yra dar akivaizdesnis aplinkos apsaugos sąlygas įtraukiant į technines 
specifikacijas ir pirmenybę pasirašant sutartis suteikiant pasiūlymams, kurie atitinka tam 
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tikras pažangias nuostatas dėl aplinkos apsaugos; 

12. pripažįsta, kad gali būti sunku apskaičiuoti gaminio ar paslaugos poveikį klimatui, pvz. 
maisto produktų atveju; mano, kad reikėtų aiškiai leisti pareikalauti,  kad maisto 
produktus pervežant pirkėjui nebūtų išskiriama daugiau gramų CO2 nei tam tikras 
nustatytas skaičius; mano, kad reikalavimas veiksmingiau naudoti mokesčių mokėtojų 
pinigus, kartu su kitais reikalavimais ir taisyklėmis, kuriais vadovaujamasi vykdant 
viešuosius pirkimus, atbaidys išrinktuosius atstovus nuo tokių sąlygų taikymo, jei joms 
taikyti nėra pagrindo. 


