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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că Comisia consideră achizițiile publice ca fiind un element important în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei UE 2020; 

2. subliniază că o atenție sporită acordată mediului în cadrul achizițiilor publice creează un 
potențial ridicat de economisire, deoarece acest lucru înseamnă o atenție sporită acordată 
costurilor pe ciclul de viață;

3. salută dorința generală a autorităților locale, regionale și naționale de a atribui contracte 
care sprijină dezvoltarea durabilă; constată că există multe dovezi care arată că directiva și 
punerea sa în aplicare îngreunează acest lucru; 

4. pledează pentru includerea criteriilor de mediu în toate contractele de achiziții publice; 
subliniază că Directiva privind achizițiile publice ar trebui modificată pentru a clarifica 
faptul că este posibil și de dorit ca autoritățile publice să impună cerințe de mediu și să 
țină seama de impactul asupra mediului la atribuirea de contracte; 

5. preferă să încurajeze și să faciliteze atribuirea de contracte de achiziții durabile de către 
autoritățile publice, mai curând decât să impună cote obligatorii în acest sens în cazul 
contractelor de mai mică amploare; consideră totuși că ar trebui să se aplice cote 
obligatorii în cazul contractelor de mai mare amploare; este încă de părere că obstacolul 
cel mai mare în calea unor achiziții publice care să protejeze mai mult mediul nu este atât 
lipsa de voință, cât mai ales legislația neclară și inflexibilă; 

6. susține că directiva ar trebui modificată pentru a clarifica faptul că este posibil și de dorit 
să se țină seama de impactul asupra mediului al obiectului contractului pe durata 
întregului său ciclu de viață, incluzând întregul proces de producție și condițiile acestuia;  

7. consideră că ar trebui să se recurgă la criteriul de atribuire al prețului celui mai mic doar 
dacă acesta se poate justifica pe motiv că cerințele de mediu nu sunt relevante în cazul 
respectiv sau că s-au impus criterii de mediu stricte în specificațiile tehnice; 

8. remarcă, în special, nevoia de a clarifica faptul că este posibil să se impună cerințe de 
mediu și de protecție a animalelor mai stricte decât normele comune ale UE; 

9. susține că utilizarea sporită a procedurii de negociere ar promova atât inovațiile, cât și 
soluțiile durabile;

10. subliniază cât de important este ca statele membre și Comisia să promoveze dezvoltarea 
unui climat și a unor standarde de mediu internaționale, pe baza conceptului de ciclu de 
viață, facilitând atribuirea de contracte de achiziții durabile de către sectorul public și 
ușurând concurența dintre întreprinderi în vederea obținerii de contracte în diferite țări;   

11. subliniază legătura dintre achizițiile care protejează mediul și promovarea inovațiilor; 
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subliniază că acest lucru este și mai evident când se combină criteriile de mediu din 
specificațiile tehnice cu acordarea unui scor mai mare, în etapa de atribuire, acelor oferte 
care îndeplinesc anumite cerințe de mediu ridicate; 

12. recunoaște că ar putea fi dificil să se calculeze amprenta asupra climei a unui produs sau 
serviciu, de exemplu în cazul alimentelor; consideră că ar trebui să se permită în mod 
explicit cerința ca transportul alimentelor către cumpărător să nu producă emisii de CO2 
peste un anumit nivel; consideră că cerința de a utiliza banii contribuabililor într-un mod 
mai eficace, împreună cu alte cerințe și norme care reglementează achizițiile publice, va 
descuraja reprezentanții aleși să impună asemenea condiții atunci când acestea nu se 
justifică. 


