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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. vraagt de Commissie om voorlegging van een gedegen  wetgevingsinitiatief met 
betrekking tot overheidsopdrachten dat meer flexibiliteit, transparantie en zekerheid in de 
sector zal brengen en zo veelvuldige aanpassingen in de toekomst overbodig zal maken, 
die de belangrijkste oorzaak zijn van hoge kosten en administratieve lasten voor de 
deelnemers, welke op hun beurt weer de toegang van KMO's tot overheidscontracten 
aanzienlijk en onevenredig beperken;

2. is van oordeel dat overheidsopdrachten kunnen dienen als aanjagers van innovatie en 
efficiënt energiegebruik en steunt de stappen die ervoor moeten zorgen dat de overheid bij 
haar gunningscriteria voor contracten rekening houdt met deze gebieden, en onderstreept 
het belang van dialoog en wederzijds begrip tussen het publiek en O&O-sectoren;

3. constateert dat de invoering van bindende voorschriften voor innovatie en extreem 
gedetailleerde technische specificaties over de energieprestaties van het onderwerp van 
een overheidscontract het risico van een beperking van de concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten in zich bergen;

4. erkent dat er een conflict kan ontstaan tussen de hoogte van de aanloopkosten van energie-
efficiënte producten of diensten en de regels voor overheidsopdrachten die voorschrijven 
om bij de gunning van contracten uit te gaan van het "laagste prijs"- criterium, maar denkt 
dat er eenvoudiger regels kunnen worden ingevoerd waarmee de aanbestedende diensten 
de kosten tegen de energiebesparingsmogelijkheden van een product of dienst kunnen 
afzetten;

5. is er verheugd over dat sommige lidstaten het initiatief hebben genomen om het US Small 
Business Innovation Research (SBIR)- model aan de EU-context aan te passen door 
innovatie met opdrachten in de pre-commeriële fase te steunen en contracten aan te bieden 
voor de oplossing van specifieke, door overheidsdiensten omschreven problemen;

6. is van oordeel dat de EU-wetgeving voor overheidsopdrachten een steun in de rug moet 
geven aan de bestaande bepalingen die voorschrijven dat bij de gunning van een contract 
voor een overheidsopdracht energie-efficiëntiecriteria moeten worden toegepast, zonder 
daarbij in conflict te komen met de regels voor een vrije mededinging; een dergelijke 
benadering kan innovatie en diversifiëring van het marktaanbod stimuleren; benadrukt dat 
de inzet van het beleid voor overheidsopdrachten ter ondersteuning van EU-beleid ten 
aanzien van andere kernthema's als de klimaatverandering, een efficiënt energiegebruik of 
innovatie, ter voorkoming van overregulering van de sector voorafgegaan moet worden 
door een goede effectbeoordeling. 


