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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Apela à Comissão para que apresente uma iniciativa legislativa completa sobre contratos 
públicos, com o objectivo de introduzir mais flexibilidade, transparência e certeza no 
sector, de forma a evitar reformas frequentes no futuro, dado que estas constituem a 
principal razão dos custos elevados e dos encargos administrativos suportados pelos 
participantes, restringindo significativa e desproporcionadamente o acesso das PME aos 
contratos públicos;

2. Considera que os contratos públicos podem ser usados como motor da inovação e da 
eficiência energética, apoia as medidas tomadas para assegurar que estes aspectos sejam 
tidos em conta pelas autoridades públicas nos seus critérios de adjudicação de contratos e 
sublinha a importância do diálogo e do entendimento mútuo entre os sectores privado e da 
I&D;

3. Assinala que a introdução de requisitos obrigatórios em matéria de inovação ou de 
especificações técnicas excessivamente detalhadas relativas ao desempenho energético do 
objecto de um contrato público pode restringir a concorrência e as escolhas das entidades 
adjudicantes;

4. Reconhece que o custo inicial de produtos ou serviços eficientes sob o ponto de vista 
energético pode ser incompatível com as regras em matéria de concursos públicos no que 
se refere ao uso do critério do "preço mais baixo" na adjudicação de contratos, mas 
considera que poderiam ser introduzidas regras simplificadas para permitir às entidades 
adjudicantes avaliar os custos em função do potencial de economia de energia de um 
determinado produto ou serviço;

5. Congratula-se com a iniciativa de alguns Estados-Membros de adaptar o modelo 
norte-americano de investigação para a inovação nas pequenas empresas (SBIR) ao 
contexto da União Europeia, apoiando a inovação através de contratos pré-comerciais, ou 
seja, através da oferta de contratos para o desenvolvimento de soluções para problemas 
específicos identificados pelos serviços públicos;

6. Considera que a futura legislação da UE em matéria de contratos públicos deverá reforçar 
as disposições vigentes que prevêem a aplicação de critérios de eficiência energética nas 
decisões de adjudicação de contratos públicos, sem pôr em causa as regras da livre 
concorrência; considera que esta abordagem poderá estimular a inovação e a 
diversificação da oferta no mercado; salienta que o recurso à política de contratos públicos 
para apoiar outras políticas fundamentais da UE, como as relativas às alterações 
climáticas, à eficiência energética ou à inovação, deverá ser precedido de avaliações de 
impacto adequadas para evitar uma regulamentação excessiva do sector.


