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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen ser offentlig upphandling som en viktig 
del i att uppnå målen i 2020-strategin.

2. Europaparlamentet betonar att det finns stor besparingspotential i att ta större miljöhänsyn 
vid offentlig upphandling, eftersom man då tar större hänsyn till livscykelkostnaden.

3. Europaparlamentet välkomnar den omfattande viljan från lokala, regionala och statliga 
aktörer att göra upphandlingar som stöder en hållbar utveckling. Parlamentet noterar att 
många vittnar om att direktiven och tillämpningen av dem försvårar detta.

4. Europaparlamentet uttalar sig för att miljöhänsyn bör tas vid all offentlig upphandling. 
Parlamentet understryker att direktiven om offentlig upphandling måste ändras så att det 
blir tydligare att det är både önskvärt och möjligt för offentliga aktörer att ställa miljökrav 
och ta hänsyn till miljöpåverkan vid tilldelningen av kontrakt.

5. Europaparlamentet föredrar att uppmuntra och underlätta för offentliga aktörer att 
upphandla hållbart, snarare än att slå fast obligatoriska kvoter för detta vid mindre 
upphandlingar. Obligatoriska kvoter ska dock gälla vid större upphandlingar. Parlamentet 
menar ändå att det största hindret för mer miljövänlig upphandling inte är ovilja att göra 
detta, utan snarare att lagstiftningen är otydlig och icke-flexibel. 

6. Europaparlamentet framhåller att direktiven borde ändras så att det blir tydligare att det är 
både möjligt och önskvärt att ta hänsyn till föremålet för kontraktets miljöpåverkan under 
hela livscykeln, inbegripet hela produktionsprocessen och dess villkor.

7. Europaparlamentet anser att tilldelningskriteriet om lägsta pris bara ska få användas om 
man kan motivera detta med att miljökrav inte är relevanta i det specifika fallet eller att 
man ställt höga miljökrav i de tekniska specifikationerna.

8. Europaparlamentet noterar särskilt behovet av att förtydliga att det är möjligt att fastställa 
miljö- och djurskyddskrav som är högre än de gemensamma EU-reglerna.

9. Europaparlamentet framhåller att en utökad användning av det förhandlade förfarandet 
skulle främja både innovationer och hållbarare lösningar.

10. Europaparlamentet understryker vikten av att medlemsländerna och kommissionen 
främjar framtagandet av internationella klimat- och miljöstandarder som utgår ifrån 
livscykelperspektivet så att det blir enkelt såväl för den offentliga sektorn att upphandla 
miljövänligt som för företag att konkurrera om kontrakt i olika länder.

11. Europaparlamentet framhåller kopplingen mellan att upphandla miljövänligt och att 
främja innovationer. Parlamentet framhåller att detta blir än tydligare när man kombinerar 
miljökrav i den tekniska specifikationen med att ge anbud som uppfyller vissa 
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spjutspetskrav på miljöområdet högre poäng i tilldelningsfasen.

12. Europaparlamentet inser att det kan vara svårt att beräkna en produkts eller tjänsts 
klimatavtryck, till exempel för mat. Parlamentet menar att det uttryckligen ska vara tillåtet 
att ställa krav på att transporten av mat till uppköparen inte får orsaka mer än ett visst 
antal gram koldioxidutsläpp. Parlamentet anser att kravet på att använda skattepengar på 
ett effektivt sätt, tillsammans med övriga krav och regler som styr upphandlingen, 
kommer att avhålla förtroendevalda från att ställa detta krav när det inte är motiverat.


