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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby předložila detailní legislativní iniciativu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, která by do tohoto odvětví vnesla více flexibility, 
transparentnosti a jistoty a díky které by se v budoucnu dalo předejít častým reformám, 
protože ty jsou hlavním důvodem vysokých nákladů a administrativní zátěže pro 
zúčastněné, čímž se značně a nerovnoměrně zužuje přístup malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám;

2. je přesvědčen, že zadávání veřejných zakázek se může stát hnacím motorem pro inovace 
a energetickou účinnost, a podporuje kroky, které mají zaručit, že správní orgány tyto 
oblasti zohlední ve svých kritériích pro udělování zakázek, a zdůrazňuje význam dialogu 
a vzájemného porozumění mezi veřejným sektorem a sektorem výzkumu a vývoje;

3. konstatuje, že zavedení závazných předpisů ohledně inovací či příliš detailních 
technických specifikací týkajících se energetického výkonu subjektu veřejné zakázky 
může omezit hospodářskou soutěž a možnosti výběru veřejných zadavatelů;

4. uznává, že vysoké počáteční náklady energeticky úsporných produktů nebo služeb mohou 
být kvůli uplatňování kritéria nejnižší ceny v konfliktu s pravidly pro veřejné zakázky při 
jejich zadávání; zastává však názor, že by bylo možné zjednodušit pravidla tak, aby 
zadavatelé mohli poměřovat náklady a potenciál pro úspory energie daného produktu či 
služby;

5. vítá iniciativu členských států s cílem přizpůsobit podmínkám EU model inovačního 
výzkumu pro malé podniky (SBIR) používaný v USA, v jehož rámci je inovace 
podporována v předobchodní fázi, během níž se nabízejí smlouvy na vývoj řešení pro 
specifické výzvy, které veřejné služby zjistily;

6. domnívá se, že budoucí právní předpisy o veřejných zakázkách by měly posílit stávající 
opatření, která vyžadují, aby při rozhodování o přidělení veřejné zakázky byla použita 
kritéria energetické účinnosti aniž by byla narušena pravidla volné hospodářské soutěže; 
takový přístup napomůže podpoře inovací a zpestření nabídky na trhu; zdůrazňuje, že 
využití politiky udělování veřejných zakázek k podpoře dalších klíčových politik jako
například problematiky změny klimatu, energetické účinnosti či inovací by mělo 
předcházet přiměřené hodnocení dopadu, aby se zabránilo nadměrné regulaci v tomto 
odvětví.


