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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub Euroopa Komisjonil esitada riigihankeid käsitlev laiaulatuslik seadusandlik algatus, 
mis muudaks selle sektori paindlikumaks, läbipaistvamaks ja kindlamaks ning aitaks 
seega vältida edasisi sagedasi reforme, sest need toovad osalejate jaoks kaasa suuri 
kulutusi ja halduskoormust, mis piirab märkimisväärselt ja ebaproportsionaalselt VKEde 
juurdepääsu riigihankelepingutele;

2. usub, et riigihankeid saaks kasutada uuendustegevuse ja energiatõhususe edendamiseks, 
toetab meetmeid, mis aitavad tagada, et avaliku sektori asutused võtavad neid aspekte oma 
pakkumuste hindamise kriteeriumides arvesse, ning rõhutab avaliku sektori ja teadus- ja 
arendustegevuse sektori vahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise olulisust;

3. märgib, et uuendustegevuse kohta kohustuslike ettekirjutuste tegemine või 
riigihankelepingu eseme energiatõhususe kohta ülemäära üksikasjalike tehniliste 
kirjelduste kehtestamine võib piirata konkurentsi ja hankijate valikuvõimalusi;

4. tõdeb, et energiatõhusate toodete või teenuste esialgne maksumus võib olla vastuolus 
lepingu sõlmimisel madalaima hinna kriteeriumi kasutamist käsitlevate riigihanke-
eeskirjadega, kuid on seisukohal, et võiks kehtestada lihtsustatud eeskirjad, mis 
võimaldaksid hankijatel mõõta asjaomase toote või teenuse energiasäästupotentsiaaliga 
seotud kulusid;

5. tunneb heameelt mitme liikmesriigi algatuse üle kohandada USA väikeettevõtjate 
innovatsioonialase teadustegevuse (SBIR) programm ELi vajadustega ja toetada 
uuendustegevust kommertskasutusele eelnevate hangete abil, mis võimaldaksid pakkuda 
lepinguid avaliku sektori asutuste poolt kindlaks määratud konkreetsetele ülesannetele 
lahenduste leidmiseks;

6. on seisukohal, et ELi tulevastes riigihankeid käsitlevates õigusaktides tuleks rõhutada 
olemasolevaid sätteid, mille kohaselt tuleb riigihankelepingu sõlmimise otsustamisel 
arvestada energiatõhususe kriteeriumit, takistamata vaba konkurentsi eeskirjade järgimist; 
usub, et selline lähenemisviis võib edendada uuendustegevust ja mitmekesistada turul 
pakkumist; rõhutab, et riigihankepoliitika kasutamisele teiste ELi peamiste 
poliitikavaldkondade, nagu kliimamuutuse, energiatõhususe ja uuendustegevuse 
toetamiseks peaks eelnema nõuetekohane mõju hindamine, et vältida sektori 
ülereguleerimist.


