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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at forelægge et omfattende lovgivningsinitiativ om offentlige 
indkøb, der vil føre til mere fleksibilitet, gennemskuelighed og sikkerhed på området; 
dermed undgår man hyppige reformer i fremtiden, som er den væsentligste årsag til store 
omkostninger og administrative byrder for deltagerne, hvilket i væsentlig og 
uforholdsmæssig grad begrænser små og mellemstore virksomheders adgang til offentlige 
kontrakter; 

2. mener, at offentlige indkøb kan anvendes som drivkraft for innovation og 
energieffektivitet, og støtter de skridt, der er taget med henblik på at sikre, at de offentlige 
myndigheder tager hensyn til disse områder i deres kriterier for kontrakttildeling, og 
understreger betydningen af dialog og gensidig forståelse mellem den offentlige sektor og 
FoU-sektoren;

3. bemærker, at indførelse af obligatoriske forskrifter for innovation eller alt for detaljerede 
tekniske specifikationer vedrørende den energimæssige ydeevne hos genstanden for en 
offentlig kontrakt risikerer at begrænse konkurrencen og de ordregivende myndigheders 
valgmuligheder;

4. erkender, at startomkostningerne ved energieffektive produkter eller tjenesteydelser kan 
komme i konflikt med reglerne om offentlige indkøb for så vidt angår anvendelse af 
kriteriet om laveste pris ved tildelingen af kontrakter, men mener, at der kan indføres 
forenklede regler, således at de ordregivende myndigheder kan måle omkostningerne i 
forhold til et givet produkt eller en given tjenesteydelses energibesparelsespotentiale;

5. glæder sig over, at nogle medlemsstater har taget initiativ til at tilpasse det amerikanske 
program om innovation og forskning i små virksomheder (SBIR-programmet) til 
forholdene i EU ved at støtte innovation gennem anvendelse af prækommercielle 
offentlige indkøb, hvor der tilbydes kontrakter, som udvikler løsninger på specifikke 
udfordringer, der er konstateret i forbindelse med offentlige tjenesteydelser; 

6. mener, at den fremtidige EU-lovgivning om offentlige indkøb bør styrke de gældende 
bestemmelser, der kræver, at der anvendes kriterier om energieffektivitet, når der træffes 
afgørelse om tildeling af en offentlig kontrakt, uden at dette strider mod reglerne om fri 
konkurrence; en sådan tilgang kan fremme innovation og diversifikation af udbuddet på 
markedet; understreger, at der bør foretages passende konsekvensanalyser, før man 
anvender politikken omkring offentlige indkøb til at støtte andre centrale EU-politikker 
som f.eks. klimaændringer, energieffektivitet eller innovation, for derved at undgå en 
overregulering på området.


