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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia Europeană să prezinte o inițiativă legislativă detaliată privind achizițiile 
publice care să ducă la o mai mare flexibilitate, transparență și siguranță în cadrul acestui 
sector și să evite astfel reforme frecvente în viitor, care reprezintă motivul principal pentru 
costurile și sarcinile administrative ridicate pentru participanți, acestea restrângând în mod 
semnificativ și disproporționat accesul IMM-urilor la contractele publice;

2. consideră că achizițiile publice pot fi utilizate pentru a stimula inovarea și eficiența 
energetică și sprijină măsurile luate în vederea garantării faptului că autoritățile publice țin 
seama de aceste domenii în ceea ce privește criteriile lor de atribuire a contractelor și 
subliniază importanța dialogului și a înțelegerii reciproce dintre sectorul public și cel al 
cercetării și dezvoltării;

3. constată că introducerea unor cerințe obligatorii privind inovarea sau a unor specificații 
tehnice excesiv de detaliate privind performanța energetică a obiectului unui contract 
public riscă să restrângă concurența și posibilitățile de alegere ale autorităților 
contractante;

4. recunoaște că costurile inițiale ale produselor sau serviciilor eficiente din punct de vedere 
energetic pot fi în contradicție cu normele privind achizițiile publice referitoare la 
utilizarea criteriului „prețului celui mai scăzut” pentru atribuirea de contracte, dar 
consideră că ar putea fi introduse norme simplificate pentru a permite autorităților 
contractante să măsoare costurile legate de potențialul de economisire a energiei deținut 
de un anumit produs sau serviciu;

5. salută inițiativa anumitor state membre de a adapta modelul programului american de 
cercetare și inovare pentru întreprinderile mici (SBIR) la contextul UE prin sprijinirea 
inovării utilizând achiziții înainte de comercializare în cadrul cărora se oferă contracte 
care elaborează soluții pentru probleme specifice identificate de serviciile publice;

6. consideră că legislația europeană viitoare privind achizițiile publice ar trebui să 
consolideze prevederile existente care solicită aplicarea criteriilor de eficiență energetică 
la luarea unei decizii privind atribuirea unui contract public, fără a aduce atingere 
normelor de concurență liberă; o astfel de abordare poate stimula inovarea și 
diversificarea ofertei de pe piață; subliniază că utilizarea politicii în domeniul achizițiilor 
publice pentru a sprijini alte politici-cheie ale UE, cum ar fi cele în domeniul schimbărilor 
climatice, al eficienței energetice sau al inovării, ar trebui precedată de evaluări adecvate 
ale impactului pentru a se evita reglementarea excesivă a acestui sector.


