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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o facto de a Comissão considerar que os contratos públicos são uma 
componente importante na consecução dos objectivos da Estratégia da UE para 2020;

2. Sublinha que uma tomada de atenção acrescida em relação à componente ambiental no 
âmbito dos contratos públicos gera um grande potencial de poupança, uma vez que 
implica ter em mais em devida conta o custo do ciclo de vida;

3. Saúda a vontade generalizada dos operadores locais, regionais e nacionais de adjudicarem 
contratos que favoreçam o desenvolvimento sustentável; observa que existem inúmeros 
elementos concretos que provam que a directiva e a respectiva aplicação estão a dificultar 
ainda mais esta vontade;

4. Defende que as considerações em matéria ambiental devem ser integradas em todos os 
contratos públicos; sublinha que a Directiva relativa aos contratos públicos deve ser 
alterado a fim de deixar claro que é tão desejável quanto possível que os operadores 
públicos imponham condições de carácter ambiental e tenham em conta o impacto sobre o 
ambiente aquando da adjudicação de contratos; 

5. Prefere incentivar e favorecer uma adjudicação de contratos sustentável por parte de 
operadores públicos em detrimento da introdução de quotas obrigatórias nos casos dos 
contratos de menor dimensão;  considera, no entanto, que se devem aplicar quotas 
obrigatórias nos contratos de maior envergadura; considera ainda que o maior entrave aos 
contratos públicos que respeitam o ambiente não reside tanto na falta de vontade, mas 
deve-se sobretudo à falta de clareza e de flexibilidade da legislação; 

6. Afirma que a directiva deve ser alterada a fim de deixar claro que é tão possível quanto 
desejável ter em conta o impacto ambiental do objecto do contrato ao longo de todo o seu 
ciclo de vida, incluindo o processo de produção na sua totalidade e as condições que o 
rodeiam;  

7. Considera que os critérios de adjudicação de "preço mais baixo" só devem ser aplicados 
quando a sua utilização puder ser justificada com base no facto de os critérios ambientais 
não serem pertinentes neste caso específico ou quando se impõem condições ambientais 
rigorosas nas especificações técnicas; 

8. Constata, em particular, a necessidade de clarificar a possibilidade de impor condições em 
matéria ambiental e de protecção dos animais que sejam mais rigorosas do que as normas 
comuns da UE; 

9. Reitera que o recurso mais frequente ao procedimento por negociação permitirá favorecer 
tanto as inovações como as soluções inovadoras;
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10. Sublinha a importância para os Estados-Membros e para a Comissão de promover o 
desenvolvimento de normas internacionais relativas ao clima e ao ambiente baseadas no 
conceito de ciclo de vida, favorecendo, deste modo, a adjudicação de contratos ecológicos 
para o sector público e facilitando a possibilidade de as empresas concorrerem para a 
obtenção de contratos em países diferentes; 

11. Sublinha que a existência de contratos ecológicos está associada à promoção de 
inovações; destaca que esta associação se torna ainda mais clara quando se aliam as 
condições ambientais previstas nas especificações técnicas à atribuição de pontuações 
mais elevadas durante a fase de adjudicação de concursos que cumprem determinadas 
condições de vanguarda em matéria ambiental; 

12. Reconhece uma eventual dificuldade em calcular a pegada ambiental de um produto ou de 
um serviço como, por exemplo, no caso dos produtos alimentares; considera que devia ser 
expressamente permitido exigir que o transporte de géneros alimentícios para o adquirente 
não deve ultrapassar uma determinada quantidade, em gramas, de emissões de CO2; 
considera que o requisito de utilizar o dinheiro dos contribuintes de forma eficiente, aliado 
a outras obrigações e normas que regem os contratos públicos, dissuadirá os 
representantes eleitos de impor condições deste género quando não existe motivo para o 
fazer. 


