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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a közbeszerzések tárgyában nyújtson be olyan 
átfogó jogalkotási kezdeményezést, amely nagyobb rugalmasságot, átláthatóságot és 
biztonságot eredményez a terület számára, ezzel a jövőre nézve elejét véve a gyakori 
átalakításoknak, amelyek elsősorban tehetők felelőssé a résztvevőkre háruló – és a 
közbeszerzések terén a kkv-k pályázati lehetőségeit jelentős és aránytalan mértékben 
korlátozó – magas költségekért és adminisztratív terhekért;

2. véleménye szerint a közbeszerzések felhasználhatók az innováció és az 
energiahatékonyság előmozdítására, és támogatja intézkedések meghozatalát annak 
biztosítása érdekében, hogy a hatóságok a kiválasztási kritériumok révén figyelemmel 
legyenek ezekre a területekre, továbbá hangsúlyozza a közszféra és a K+F ágazat közötti 
párbeszéd és kölcsönös fogékonyság fontosságát;

3. megállapítja, hogy kötelező előírások bevezetése az innováció tekintetében vagy 
túlságosan is részletekbe menő technikai jellemzők előírása a közbeszerzések tárgya és az 
energiahatékonyság vonatkozásában a verseny korlátozásához és a szerződő hatóságok 
választási lehetőségeinek szűkítéséhez vezethet;

4. elismeri, hogy az energiahatékony termékek vagy szolgáltatások magas kezdő költsége 
olyan tényező, amely a szerződés odaítélése során ütközhet a „legalacsonyabb ár” elvének 
követésére vonatkozó közbeszerzési szabályokkal; mindazonáltal úgy véli, hogy 
egyszerűsített szabályok révén elérhető lenne, hogy a szerződő hatóságok az adott termék 
vagy szolgáltatás esetében a költségek mérlegelésekor figyelembe vehessék az 
energiatakarékossági szempontokat;

5. üdvözli egyes tagállamok arra irányuló kezdeményezését, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok kisvállalkozói innovációs kutatási modelljét (SBIR) uniós körülmények között 
alkalmazzák, vagyis az innovációt a forgalomba hozatalt megelőző közbeszerződésekkel 
támogassák, ami azt jelenti, hogy a szerződések a hatóságok által meghatározott egyedi 
feladatok megoldására irányulnak;

6. véleménye szerint az uniós közbeszerzésekre vonatkozó jövőbeli szabályozásban erősíteni 
kell azokat a meglevő rendelkezéseket, amelyek előírják, hogy a közbeszerzések 
odaítélésekor – a szabad versenyre vonatkozó szabályok tiszteletben tartása mellett –
kötelezően alkalmazni kell az energiahatékonysági kritériumokat; ez a megközelítés 
alkalmas az innováció ösztönzésére és a piaci kínálat sokszínűbbé tételére; hangsúlyozza, 
hogy mielőtt a közbeszerzések rendszerét felhasználnák a többi uniós politika – az 
éghajlatváltozással, az energiahatékonysággal vagy az innovációval kapcsolatos 
fellépések – támogatására, az ágazat túlszabályozásának megakadályozása érdekében 
előbb alapos hatásvizsgálatot kell végezni.


