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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att lägga fram ett heltäckande 
lagstiftningsinitiativ om offentlig upphandling, som leder till större flexibilitet, transparens 
och säkerhet inom sektorn. På så sätt undviker man i framtiden många reformer, som är 
huvudorsaken till höga kostnader och administrativa bördor för deltagare, vilket innebär 
att de små och medelstora företagens tillgång till offentliga kontrakt minskas väsentligt 
och på ett oproportionerligt sätt.

2. Europaparlamentet anser att offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation 
och energieffektivitet och anser att de offentliga myndigheterna bör inbegripa dessa 
aspekter i kriterierna för tilldelning av kontrakt, och betonar vikten av dialog och 
ömsesidig förståelse mellan den offentliga sektorn och sektorn för forskning och 
utveckling.

3. Europaparlamentet konstaterar att införandet av bindande föreskrifter för innovation eller 
alltför detaljerade tekniska specifikationer avseende energiprestandan för föremålet för 
ett offentligt kontrakt kan begränsa konkurrensen och de upphandlande myndigheternas 
valmöjligheter.

4. Europaparlamentet erkänner att de inledande kostnaderna för energieffektiva produkter 
eller tjänster kan strida mot reglerna för offentlig upphandling om användningen av lägsta 
pris-kriteriet vid tilldelning av kontrakt, men anser att man skulle kunna förenkla reglerna 
så att de upphandlande myndigheterna ska få bedöma kostnaderna i förhållande till en viss 
produkts eller tjänsts energibesparingspotential.

5. Europaparlamentet välkomnar vissa medlemsstaters initiativ att anpassa Förenta staternas 
program för innovationsforskning för småföretag (Small Business Innovation Research 
(SBIR)) till ett EU-sammanhang, vilket främjar innovation genom förkommersiell 
upphandling, som innebär att man erbjuder kontrakt för att bemöta särskilda utmaningar 
som fastställts av de offentliga myndigheterna.

6. Europaparlamentet anser att den framtida EU-lagstiftningen om offentlig upphandling bör 
stärka de befintliga bestämmelserna om krav på att energieffektivitetskriterier ska 
tillämpas vid beslut om tilldelning av offentliga kontrakt utan att detta strider mot reglerna 
om fri konkurrens. Ett sådant tillvägagångssätt kan främja innovation och en diversifiering 
av utbudet på marknaden. Parlamentet betonar att man bör göra en ordentlig 
konsekvensbedömning innan man använder politiken för offentlig upphandling för att 
stödja andra politikområden som är centrala för EU, till exempel klimatförändringar, 
energieffektivitet eller innovation, i syfte att undvika en överreglering av sektorn.


