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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη νομοθετική 
πρωτοβουλία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προσδώσει μεγαλύτερη 
ευελιξία, διαφάνεια και βεβαιότητα στον τομέα και συνεπώς θα αποτρέπει συχνές 
μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, που αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού κόστους και του
διοικητικού φόρτου που επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και που περιορίζουν σημαντικά 
και δυσανάλογα την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις·

2. πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για 
την καινοτομία και την ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δημόσιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τομείς αυτούς 
στα κριτήρια που εφαρμόζουν για την ανάθεση των συμβάσεων, και υπογραμμίζει τη 
σημασία του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του δημόσιου τομέα και του 
τομέα της Ε&Α·

3. επισημαίνει ότι εισαγωγή υποχρεωτικών προδιαγραφών για την καινοτομία και 
υπερβολικά λεπτομερών τεχνικών συγγραφών υποχρεώσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση του αντικειμένου δημόσιας σύμβασης δημιουργούν τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 
ανταγωνισμός και οι επιλογές των αναθετουσών αρχών·

4. αναγνωρίζει ότι το προκαταβολικό κόστος αποδοτικών από απόψεως ενέργειας 
προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να συγκρούεται με τους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου της "χαμηλότερης τιμής" κατά 
την ανάθεση συμβάσεων, αλλά θεωρεί ότι θα μπορούσαν να θεσπιστούν απλοποιημένοι 
κανόνες που θα επέτρεπαν στις αναθέτουσες αρχές να υπολογίζουν το κόστος σε 
συνάρτηση με τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή 
υπηρεσίας·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη για να προσαρμόσουν το 
πρότυπο των ΗΠΑ "Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Καινοτομία στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις» (SBIR) στο περιβάλλον της ΕΕ υποστηρίζοντας την καινοτομία με τη 
χρησιμοποίηση  προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων στις περιπτώσεις που προτείνονται 
συμβάσεις που αναπτύσσουν λύσεις όσον αφορά συγκεκριμένες προκλήσεις που έχουν 
εντοπιστεί από τις δημόσιες αρχές·

6. πιστεύει ότι η μελλοντική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα πρέπει να 
ενισχύσει τις υφιστάμενες διατάξεις που απαιτούν να εφαρμόζονται κριτήρια για την 
ενεργειακή απόδοση όταν αποφασίζεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης χωρίς να 
παρεμποδίζεται η εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού· μια τέτοια 
προσέγγιση μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη διαφοροποίηση της προσφοράς 
στην αγορά· υπογραμμίζει ότι κατάλληλες εκτιμήσεις επιπτώσεων για την αποφυγή της 
υπερβολικής ρύθμισης του τομέα πρέπει να προηγούνται από την εφαρμογή πολιτικής 
δημοσίων συμβάσεων για τη στήριξη άλλων βασικών πολιτικών της ΕΕ όπως η αλλαγή 
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του κλίματος, η ενεργειακή απόδοση ή η καινοτομία.


