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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Európsku komisiu, aby predložila dôkladnú legislatívnu iniciatívu o verejnom 
obstarávaní, ktorá by do tejto oblasti priniesla väčšiu pružnosť, transparentnosť a istotu, a 
ktorou by bolo možné vyhnúť sa častým reformám v budúcnosti, pretože tie sú hlavným 
dôvodom vysokých nákladov a byrokratickej záťaže pre účastníkov, čím sa značne a 
nerovnomerne zužuje prístup malých a stredných podnikov k zmluvám o verejnom 
obstarávaní;

2. verí, že verejné obstarávanie sa môže využívať ako motor inovácií a energetickej 
účinnosti a podporuje kroky, ktorými sa zaručí, že verejné orgány budú brať vo svojich 
kritériách na udeľovanie zmlúv o verejnom obstarávaní do úvahy tieto oblasti a 
zdôrazňuje význam dialógu a vzájomného pochopenia medzi verejnosťou a odvetvím 
výskumu a rozvoja; 

3. konštatuje, že zavedenie povinných noriem pre inovácie či príliš podrobných technických 
špecifikácií týkajúcich sa energetickej účinnosti predmetu zmluvy o verejnom obstarávaní 
je spojené s rizikom obmedzenia hospodárskej súťaže a výberu obstarávateľov; 

4. uznáva, že počiatočné náklady energeticky účinných produktov alebo služieb sa môžu 
dostať do rozporu s pravidlami o verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o použitie kritéria 
najnižšej ceny pri udeľovaní zmlúv o verejnom obstarávaní, no domnieva sa, že by sa 
mohli zaviesť zjednodušené pravidlá, ktoré by obstarávateľom umožnili merať náklady v 
súvislosti s potenciálom energetickej úspornosti daného produktu alebo služby; 

5. víta iniciatívu niektorých členských štátov prispôsobiť americký model programu pre 
inovačný výskum v malých podnikoch (SBIR) podmienkam EÚ prostredníctvom podpory 
inovácií a využívaním predkomerčného obstarávania, v ktorom sa ponúkajú zmluvy na 
rozvoj riešení konkrétnych výziev, ku ktorým dospeli verejné služby;

6. domnieva sa, že budúce zákony EÚ o verejnom obstarávaní by mali posilniť existujúce 
predpisy, ktoré si pri rozhodovaní o udelení zmluvy o verejnom obstarávaní vyžadujú 
uplatňovanie kritérií energetickej efektívnosti bez toho, aby boli obmedzené pravidlá o 
voľnej hospodárskej súťaži; takýto prístup môže povzbudzovať inovácie a diverzifikáciu 
ponuky na trhu; zdôrazňuje, že využitiu politiky verejného obstarávania na podporu 
ostatných kľúčových politík EÚ, ako sú problematika zmeny klímy, energetická 
efektívnosť či inovácie, by malo predchádzať náležité zhodnotenie vplyvu v záujme 
zabránenia nadmernej regulácie v tomto odvetví.


