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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Evropsko komisijo, naj predloži podrobno zakonodajno pobudo o javnih naročilih, 
ki bo zagotovila večjo prilagodljivost, preglednost in gotovost v tem sektorju ter tako 
preprečila pogoste reforme v prihodnosti, zaradi česar v glavnem nastajajo visoki stroški 
in upravna bremena za udeležence, to pa nesorazmerno močno omejuje dostop malih in 
srednjih podjetij do javnih naročil;

2. meni, da bi lahko javna naročila uporabili kot gonilno silo za inovacije in energetsko 
učinkovitost, podpira sprejete ukrepe za zagotovitev, da bodo javni organi ti področji 
upoštevali v svojih merilih za dodelitev pogodb, ter poudarja pomen dialoga in 
vzajemnega razumevanja med javnim sektorjem ter sektorjem raziskav in razvoja;

3. ugotavlja, da bi lahko z uvedbo zavezujočih predpisov za inovacije ali preveč podrobnih 
tehničnih specifikacij v zvezi z energetsko učinkovitostjo predmeta javnega naročila 
omejili konkurenco in možnost izbire naročnikov;

4. priznava, da so predhodni stroški energetsko učinkovitih izdelkov ali storitev v nasprotju s 
pravili o javnem naročanju glede uporabe merila najnižje cene pri dodeljevanju pogodb, 
vendar meni, da bi lahko uvedli poenostavljena pravila, ki bi naročnikom omogočila 
merjenje stroškov glede na potencial posameznega izdelka ali storitve za varčevanje z 
energijo;

5. pozdravlja pobudo nekaterih držav članic za prilagoditev ameriškega raziskovalnega 
programa za inovacije v malih podjetjih (Small Business Innovation Research programme 
– SBIR) razmeram v EU s podpiranjem inovacij, ki uporabljajo predkomercialna naročila 
za pogodbe o razvoju rešitev za posebne izzive, s katerimi se soočajo javne službe;

6. meni, da bi morala prihodnja zakonodaja EU o javnem naročanju okrepiti veljavne 
določbe o obvezni uporabi meril glede energetske učinkovitosti pri dodeljevanju javnih 
naročil, in sicer brez oviranja pravil svobodne konkurence; takšen pristop bi lahko 
spodbudil inovacije in diverzifikacijo ponudbe na trgu; poudarja, da bi bilo treba pred 
uporabo politike s področja javnih naročil za podporo drugih ključnih politik EU, kot so 
podnebne spremembe, energetska učinkovitost ali inovacije, izvesti ustrezne ocene 
učinka, da ne bi prišlo do pretirane regulacije.


