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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Eiropas Komisiju iesniegt pilnīgu likumdošanas iniciatīvu par publisko iepirkumu, 
kas ieviesīs vairāk elastības, pārredzamības un noteiktības šajā nozarē un tādējādi ļaus 
izvairīties no biežām reformām nākotnē, kas ir galvenais cēlonis lielām izmaksām un 
administratīvajam slogam, ar ko saskaras dalībnieki un kas ievērojami un nesamērīgi 
ierobežo MVU piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem;

2. uzskata, ka publisko iepirkumu var izmantot kā inovāciju un energoefektivitātes 
virzītājspēku un atbalsta darbības, kas veiktas ar mērķi nodrošināt, ka šīs jomas ņem vērā 
valsts iestādes savos līgumu piešķiršanas kritērijos, un uzsver dialoga un savstarpējas 
saprašanās starp valsts un pētniecības un izstrādes sektoriem nozīmi;

3. atzīmē, ka obligātu priekšrakstu inovācijām vai pārmērīgi detalizētu tehnisko specifikāciju 
attiecībā uz publiskā iepirkuma līguma priekšmeta energoefektivitāti ieviešana rada 
draudus ierobežot konkurenci un līgumslēdzēju iestāžu izvēli;

4. atzīst, ka godīgas energoefektīvu preču vai pakalpojumu izmaksas var nonākt pretrunā 
publiskā iepirkuma noteikumiem par zemākās cenas kritērija izmantošanu līgumu 
piešķiršanas procesā, bet uzskata, ka varētu ieviest vienkāršotus noteikumus, lai 
līgumslēdzējām iestādēm ļautu novērtēt izmaksas saistībā ar noteiktas preces vai 
pakalpojuma enerģijas taupīšanas potenciālu;

5. atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu veikto iniciatīvu nolūkā pielāgot ASV Mazo uzņēmumu 
inovāciju pētījumu (SBIR) modeli ES kontekstam, atbalstot inovācijas izmantojošus 
pirmskomercializācijas posma iepirkumus, kuros tiek piedāvāti līgumi, kas rod 
risinājumus specifiskām, valsts dienestu noteiktām problēmām;

6. uzskata, ka nākamajiem ES publiskā iepirkuma tiesību aktiem vajadzētu nostiprināt esošos 
noteikumus, kuros pieprasīts, lai energoefektivitātes kritērijs tiktu piemērots, pieņemot 
lēmumu par publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu, netraucējot noteikumiem par brīvu 
konkurenci; šāda pieeja var stimulēt inovācijas un piedāvājuma dažādošanu tirgū; uzsver, 
ka pirms publiskā iepirkuma politikas izmantošanas nolūkā atbalstīt citas galvenās ES 
politikas jomas, kā klimata pārmaiņas, energoefektivitāte vai inovācijas, vajadzētu veikt 
attiecīgus ietekmes novērtējumus, lai izvairītos no šīs nozares pārmērīgas reglamentācijas.


