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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Europos Komisiją pateikti radikalią teisėkūros iniciatyvą dėl viešųjų pirkimų, kuria 
šiam sektoriui būtų suteikta daugiau lankstumo, skaidrumo ir apibrėžtumo, tokiu būdu 
būtų išvengta dažnių reformų ateityje, kurios yra pagrindinė išlaidų ir administracinės 
naštos dalyviams priežastis, dėl kurios MVĮ turi neproporcingai ribotas galimybes 
dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų;

2. tiki, kad viešieji pirkimai galėtų būti inovacijų ir energijos vartojimo efektyvumo 
varomoji jėga, pritaria veiksmams, kurių imamasi siekiant užtikrinti, kad viešosios 
įstaigos įtraukia į paraiškų vertinimo kriterijus energijos vartojimo efektyvumą, pabrėžia 
viešojo ir mokslinių tyrimų sektorių dialogo ir tarpusavio supratimo svarbą;

3. pažymi, kad įtraukdamos privalomus reikalavimus dėl inovacijų ir pernelyg detaliai 
formuluodamos technines energijos vartojimo efektyvumo specifikacijas atviriems 
konkursams, viešosios įstaigos rizikuoja tuo, kad ribojama konkurencija ir susiaurėja 
kandidatų ratas;

4. pripažįsta, kad dėl išankstinių išlaidų, susijusių su energija tausojančiomis prekėmis ir 
paslaugomis, gali kilti konfliktas, kadangi viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta vadovautis 
„mažiausios kainos kriterijumi“, todėl mano, kad reikia supaprastinti taisykles ir leisti 
perkančiosioms organizacijoms palyginti išlaidas su tam tikros prekės arba paslaugos 
energijos taupymo galimybėmis;

5. pritaria tam tikrų valstybių narių iniciatyvai pritaikyti JAV smulkiojo verslo inovacijų 
mokslinių tyrimų (angl. SBIR) modelį ES remiant inovacijas ikiprekybiniuose 
viešuosiuose pirkimuose, kai sutartys siūlomos konkretiems viešųjų įstaigų nustatytiems 
poreikiams patenkinti;

6. tiki, kad ateityje ES viešųjų pirkimų įstatymai turėtų stiprinti dabartines nuostatas, 
kuriomis reikalaujama vertinant konkurso paraiškas taikyti efektyvaus energijos vartojimo 
kriterijus, nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos taisyklių; toks požiūris gali skatinti 
inovacijas ir rinkos pasiūlos įvairovę; pabrėžia, kad viešųjų pirkimų naudojimas kaip 
politinės priemonės kitoms ES politikos sritims, kaip antai klimato kaitai, energijos 
vartojimo efektyvumui ir inovacijoms, paremti, turėtų būti iš anksto apsvarstytas ir atliktas 
visapusiškas poveikio vertinimas, siekiant išvengti nereikalingo šios srities 
reglamentavimo.


