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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отправя призив към Европейската комисия да представи същинска законодателна 
инициатива относно обществените поръчки, която да доведе до по-голяма 
гъвкавост, прозрачност и сигурност в сектора, като по този начин ще се избегне 
провеждането на чести реформи в бъдеще – главната причина за високите разходи и 
административната тежест за участниците, които стесняват сериозно и 
несъразмерно достъпа на МСП до обществени поръчки;

2. смята, че обществените поръчки могат да се използват като механизъм за 
реализирането на иновации и постигането на енергийна ефективност, и подкрепя 
мерките, предприети с цел да се гарантира, че обществените органи вземат предвид 
тези области в критериите си за възлагане на договори за обществени поръчки, като 
подчертава важното значение на диалога и взаимното разбирателство между 
публичния сектор и сектора на научноизследователската и развойна дейност;

3. отбелязва, че въвеждането на задължителни предписания за иновациите или 
прекалено детайлните технически спецификации по отношение на енергийните 
характеристики на предмета на обществена поръчка рискуват да ограничат 
конкуренцията и вариантите за избор на възлагащите органи;

4. признава, че първоначалните разходи за енергийно ефективни продукти или услуги 
могат да влязат в конфликт с правилата за възлагането на обществени поръчки, що 
се отнася до използването на критерия „най-ниска цена” при възлагането на 
обществени поръчки, но счита, че би могло да се въведат опростени правила, за да 
се предостави възможност на възлагащите органи да преценяват разходите спрямо 
потенциала за енергоспестяване на даден продукт или услуга;

5. приветства предприетата от някои държави-членки инициатива за адаптиране на 
щатския модел за иновационни научни изследвания в малките предприятия в 
контекста на ЕС чрез подпомагане на иновациите, като се използват доставките на 
развойни продукти, когато се предлагат договори за обществени поръчки за 
изготвяне на решения за конкретни предизвикателства, установени при 
предоставянето на обществени услуги;

6. смята, че бъдещото законодателство на ЕС в областта на обществените поръчки 
следва да засили съществуващите разпоредби, които изискват да се прилагат 
критерии за енергийна ефективност при вземането на решения относно възлагането 
на обществени поръчки, без да се възпрепятства прилагането на правилата за 
свободната конкуренция; подобен подход може да стимулира иновациите и 
диверсифицирането на предлаганите на пазара продукти и услуги; подчертава, че 
използването на политиката в областта на обществените поръчки за подпомагане на 
други ключови политики на ЕС, като изменението на климата, енергийната 
ефективност или иновациите, следва да се предшества от точни оценки на 
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въздействието, за да се избегне свръхрегулиране на сектора.


