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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da Komisija javna naročila šteje za pomemben del doseganja ciljev 
strategije EU 2020;

2. poudarja, da večje upoštevanje okolja pri javnih naročilih ustvarja veliko možnosti za 
prihranke, saj to pomeni večje upoštevanje stroškov v življenjskem ciklu;

3. pozdravlja močno razširjeno željo lokalnih, regionalnih in nacionalnih subjektov po 
dodeljevanju naročil, ki podpirajo trajnostni razvoj; ugotavlja, da je veliko dokazov za to, 
da direktiva in njeno izvajanje to otežujeta;

4. poziva k vključitvi okoljskih vidikov v vse pogodbe o javnih naročilih; poudarja, da je 
potrebna sprememba direktive o javnih naročilih za pojasnitev, da je zaželeno in tudi 
izvedljivo, da javni izvajalci pri dodeljevanju javnih naročil uvedejo okoljske pogoje in 
upoštevajo vpliv na okolje; 

5. se zavzema za spodbujanje in podpiranje trajnostnih javnih naročil pri javnih izvajalcih, 
ne pa za določanje obveznih kvot pri manjših naročilih;  vendar meni, da bi se morale 
obvezne kvote uporabljati za večja naročila; še vedno meni, da največja ovira za okolju 
prijaznejša javna naročila ni toliko pomanjkanje pripravljenosti kot nejasna in toga 
zakonodaja; 

6. vztraja, da je potrebna sprememba direktive za pojasnitev, da je zaželeno in tudi 
izvedljivo, da se vpliv predmeta naročila na okolje upošteva skozi celoten življenjski 
cikel, vključno s proizvodnjo in njenimi pogoji;  

7. meni, da bi morali merilo dodeljevanja po najnižji ceni uporabiti samo, kadar ga je 
mogoče utemeljiti s tem, da okoljske zahteve pri tem posebnem primeru niso pomembne 
ali da so bili v tehničnih specifikacijah določeni strogi okoljski pogoji; 

8. ugotavlja zlasti potrebo po pojasnitvi, da je mogoče določiti pogoje za varstvo okolja in 
živali, ki so strožji od splošnih pravil EU; 

9. vztraja, da bi s pogostejšo uporabo postopka s pogajanji spodbujali tako inovacije kot 
trajnostne rešitve;

10. poudarja, kako pomembno je, da države članice in Komisija spodbujajo razvoj 
mednarodnih standardov za podnebje in okolje na podlagi pristopa življenjskega cikla, saj 
bi tako spodbudili okolju prijazna naročila za javni sektor ter podjetjem omogočili, da se 
za naročila potegujejo v različnih državah; 

11. poudarja povezavo med okolju prijaznimi naročili in spodbujanjem inovacij; poudarja, da 
je to še bolj očitno, kadar so pri dodeljevanju naročil okoljski pogoji v tehničnih 
specifikacijah povezani z dajanjem višjih točk ponudbam, ki izpolnjujejo najsodobnejše 
pogoje glede varovanja okolja; 
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12. priznava, da je včasih težko izračunati podnebni odtis proizvoda ali storitve, npr. pri 
živilih; meni, da je treba izrecno dovoliti zahtevo, da pri prevozu hrane do kupca emisije 
CO2 ne smejo biti večje od določenega števila gramov; meni, da bo zahteva po učinkoviti 
uporabi denarja davkoplačevalcev, skupaj z drugimi zahtevami in pravili, ki veljajo za 
javna naročila, izvoljene predstavnike odvrnila od določanja takih pogojev, kadar ni 
utemeljitve za to. 


