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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o modernizaci zadávání veřejných zakázek
(2011/2048(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES o postupech při zadávání veřejných 
zakázek1 a směrnici 2007/66/ES o přezkumném řízení při zadávání veřejných zakázek2,

– s ohledem na Zelenou knihu Komise o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání 
veřejných zakázek (KOM(2011)0015),

– s ohledem na Zelenou knihu Komise o rozšířeném využití elektronického zadávání 
veřejných zakázek v EU (KOM(2010)0571),

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro podniky a růstu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 nazvané „Zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality 
veřejných služeb v Evropě“5,

– s ohledem na sdělení Komise „Inteligentní regulace v Evropské unii“(KOM(2010)0543),

– s ohledem na sdělení Komise „Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství 50 návrhů pro lepší společnou práci, 
podnikání a obchod“ (KOM(2010)0608),

– s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho ze dne 9. května 2010 „Nová strategie pro 
jednotný trh“,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise SEK(2010)1214,

– s ohledem na zprávu „Vyhodnocení přístupu malých a středních podniků na trhy 
veřejných zakázek v EU“6, 

– s ohledem na sdělení Komise „Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního 
prostředí“ (KOM(2008)0400), 

– s ohledem na sdělení Komise „Zelenou malým a středním podnikům“ –  „Small Business 

                                               
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s.1.
2 Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s.31.
3 Přijaté texty P7_TA(2011)0146.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0173.
5 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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Act“ pro Evropu (KOM(2008)0394), 

– s ohledem na sdělení Komise „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020. Unie inovací“ 
(KOM(2010)0546),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů na téma „Modernizace politiky EU v oblasti 
zadávání veřejných zakázek – směrem k efektivnějšímu evropskému trhu“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize 
o „modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek – směrem 
k efektivnějšímu evropskému trhu“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize 
o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj (A7 -
0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že řádně fungující trh veřejných zakázek je nezbytný pro posílení 
jednotného trhu, povzbuzení hospodářské soutěže a inovací, prosazení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a klimatu a sociálního začleňování a dosažení optimální ceny 
pro občany, podniky a daňové poplatníky;

1. vítá Zelenou knihu Komise a široký konzultační proces jako výchozí bod pro přezkum 
směrnic, týkajících se zadávání veřejných zakázek v souladu s ustanoveními Lisabonské 
smlouvy a judikaturou Evropského soudního dvora (ESD) a podle zrevidovaných pravidel 
pro státní podporu; 

2. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek začala být příliš složitá a moc 
podrobná, což vede k drahým a náročným administrativním postupům; doporučuje, co 
možná největší zjednodušení i s případným objasněním; upozorňuje, že rozšířené 
využívání informační technologie bude rovněž hrát významnou úlohu při snižování 
administrativy a nákladů a že by práce na evropských iniciativách v oblasti elektronického 
zadávání veřejných zakázek měla být sladěna s reformou pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek.

První úkol: zlepšit právní jasnost

3. žádá o objasnění oblasti působnosti směrnic; připomíná, že hlavním účelem veřejných 
zakázek je nákup zboží, práce a služeb ze strany veřejných orgánů za účelem uspokojení 
potřeb svých občanů; zdůrazňuje, že kvalifikovat postup jako zadání veřejné zakázky je 
možné tehdy, pokud přinese přímý prospěch pro veřejného zadavatele; 

4. vyzývá k objasnění definic ve směrnicích – například definice „veřejnoprávního 
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subjektu“ – s ohledem na judikaturu ESD;

5. připomíná své usnesení z května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek, které 
zohlednilo judikaturu ESD a přiklonilo se k názoru, že se na vzájemnou spolupráci 
veřejných orgánů nevztahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, jsou-li splněna tato 
kritéria: účelem partnerství je plnění veřejného úkolu určeného všem  dotčeným místním 
orgánům a daný úkol byl splněn výhradně dotčenými veřejnými orgány, tj. bez účasti 
soukromého kapitálu; zdůrazňuje, že tato objasnění by měla být kodifikována ve 
směrnicích o zadávání veřejných zakázek;

6. podtrhuje vyloučení koncesí na služby z oblasti působnosti evropských pravidel na 
zadávání veřejných zakázek; připomíná záměr Komise navrhnout zvláštní právní předpis 
pro koncese na služby; přiklání se k názoru, že by tyto koncese měly být řešeny v rámci 
přezkumu daných směrnic pouze proto, aby nedocházelo k další fragmentaci právních 
předpisů; 

7. zdůrazňuje, že by měla být zachována stávající klasifikace kategorií služeb A a B, jelikož 
„mírnější“ pravidla pro služby B mají své opodstatnění v povaze služeb poskytovaných 
především na místní nebo regionální úrovni; 

8. žádá Komisi o změnu přezkumné směrnice, co nejdříve to bude možné, a její harmonizaci 
se směrnicemi o zadávání veřejných zakázek;

Druhý úkol: rozvinout celý potenciál zadávání veřejných zakázek – získat nejlepší poměr 
hodnoty k ceně

9. je toho názoru, že za účelem plného rozvinutí potenciálu zadávání veřejných zakázek by 
mělo být odstraněno kritérium nejnižší ceny a že by v podstatě měla být pouze jediná 
možnost pro zadání veřejných zakázek: měla by být vybrána hospodářsky nejvýhodnější 
nabídka – včetně celkových nákladů životního cyklu příslušného zboží, služeb či prací; 

10. zdůrazňuje skutečnost, že zda produkt či služba vznikaly udržitelným způsobem je 
správně považováno za vlastnost produktu, která může být použita jako kritérium pro 
srovnání s produkty nebo službami, jež nevznikaly udržitelným způsobem; upozorňuje, že 
je třeba vyjasnit rámec pro zahrnutí požadavků na výrobní proces do technických 
specifikací pro všechny typy smluv; poukazuje na věc Wienstrom, která se stala 
klasickým příkladem toho, jak a proč mohou být výrobní vlastnosti zařazeny do 
technických specifikací;

11. zdůrazňuje, že zvýšené povědomí o dopadu produktů a aktivit na životní prostředí 
a změnu klimatu znamená, že by měla být zvážena možnost upřednostnění místních 
dodavatelů ze strany veřejných orgánů a přezkoumán rozsah, v jakém to umožňují 
pravidla vnitřního trhu;

12. vyzdvihuje, že jakékoliv rozšíření pravidel pro zadávání veřejných zakázek v EU do 
oblasti „co nakupovat“ by představovalo významnou změnu stávajícího systému, jenž by 
měla být pečlivě uvážena; pochybuje, že by tato změna přispěla k zjednodušení a 
zefektivnění, ale obává se, že by přinesla spíše složitější pravidla s velkým množstvím 
výjimek, které by v praxi bylo obtížné administrativně zpracovat; 
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Třetí úkol: zjednodušit pravidla a umožnit pružnější postupy

13. zdůrazňuje, že směrnice jsou příliš podrobné a že se postupně stávaly stále techničtější 
a složitější, zároveň se však do značné míry zvýšilo právní riziko nedodržování těchto 
pravidel jak ze strany veřejných zadavatelů, tak dodavatelů; upozorňuje, že obava ze 
zpochybnění správnosti vede k neochotě podstupovat rizika, což potlačuje inovace 
a udržitelný rozvoj, a výsledkem je velmi často výběr nejnižší ceny místo nejlepší 
hodnoty; 

14. podporuje jasná a jednoduchá pravidla s menší mírou podrobnosti a větší oporou 
v obecných zásadách transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace;

15. je toho názoru, aby bylo vyjednávací řízení s předběžným zveřejněním oznámení 
povoleno jako standartní postup; domnívá se, že je třeba zavést další opatření proti 
zneužití ve formě požadavků na písemnou dokumentaci; vyzývá Komisi, aby do směrnic 
zahrnula pružnější ustanovení pro rámcové dohody; 

16. stále trvá na systematickém přijímání alternativních nabídek (nebo variant), neboť jsou 
klíčové pro podporu a rozšiřování inovativních řešení; zdůrazňuje, že specifikace 
odkazující na výkon nebo funkční požadavky a výslovné přijetí variant dává uchazečům 
možnost navrhnout inovativní řešení;

17. lituje, že uchazeči mají pouze omezené možnosti opravit opomenutí ve svých nabídkách; 
proto žádá Komisi, aby přesněji určila, jaká opomenutí mohou být uchazeči opravena 
a jaké dodatečné úpravy jsou povoleny a jakým způsobem zajistit transparentnost a rovné 
zacházení;

18. zdůrazňuje, že by veřejní zadavatelé měli mít možnost využívat předchozí zkušenosti 
s konkrétním uchazečem na základě úřední hodnotící zprávy; doporučuje stanovit časový 
limit pro vyloučení, což by mělo zajistit transparentnost a objektivitu;

19. kritizuje opomenutí toho, aby v Zelené knize byly uvedeny slabé stránky, nedostatek 
odbornosti a znalostí o zadávání zakázek; zdůrazňuje význam podpory profesionality na 
straně jak veřejných zadavatelů, tak hospodářských subjektů; doporučuje založit síť 
špičkových odborných středisek v rámci stávajících národních rámců;

Čtvrtý úkol: zlepšit přístup pro malé a střední podniky

20. zdůrazňuje, že volný přístup k veřejným zakázkám pro malé a střední podniky je klíčový 
k zachování zaměstnanosti a udržitelného rozvoje; upozorňuje, že zjednodušení postupů 
usnadní přístup malých a středních podniků a umožní jim účast na rovnocennějším 
a spravedlivějším základě;

21. žádá Komisi, aby zvýšila povědomí o významu dělení zakázek na části, a zvážila zavedení 
zásady „použij nebo vysvětli“, podle které musí být pravidla v otázkách jako například 
dělení zakázek na části dodržována, nebo jejich nedodržení vysvětleno;

22. navrhuje, aby byla v případech, kdy je to proveditelné, umožněna vlastní prohlášení, a aby 
byly originály dokumentů požadovány pouze od kandidátů v užším výběru nebo od 
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úspěšného uchazeče; žádá Komisi, aby podpořila možnost „pasu pro veřejné zakázky“, 
nejlépe ve formě standardizovaného elektronického registračního systému na národní 
úrovni, neboť takový pas by prokázal, že daný subjekt má požadovaná prohlášení 
a dokumentaci; domnívá se, že by takový systém podstatně ušetřil čas i náklady; 

23. pověřuje svého předsedu, aby poslal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropské právní předpisy o zadávání veřejných zakázek slaví letos jubileum: před čtyřiceti 
lety dne 26. července 1971 vstoupila poprvé v platnost směrnice o stavebních pracích 
71/305/EHS. O této události se málokdy hovoří, i v Zelené knize „o modernizaci politiky EU 
v oblasti zadávání veřejných zakázek“ se na tuto směrnici poukazuje jen jednou. Přitom se 
čtyřicáté výročí nabízelo k tomu, aby bylo provedeno zhodnocení a analýza úspěchů 
a neúspěchů politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Pokud jde o úspěchy: právní předpisy EU o zadávání veřejných zakázek přispěly 
rozhodujícím způsobem k tomu, že je zadávání veřejných zakázek transparentnější a že se 
zasáhlo proti korupci a nepotismu, zároveň daly podnět k profesionalizaci veřejných 
zadavatelů a rovněž přispěly k tomu, že se snížily ceny. Má to ovšem už i svou stinnou 
stránku. Mnohé studie a stanoviska uvádějí, že nižší cena jde na úkor kvality a inovací, jakož i 
udržitelnosti produktů a služeb, což znamená, že nejsou dostatečně zohledňovány náklady 
celého životního cyklu. 

Jiné náklady se však naopak zvýšily. Kvůli jednostrannému důrazu na právní otázky se 
zvýšily transakční náklady, musí se draze platit za externí poradenství. Také tendence 
veřejných orgánů spoléhat v případě právní nejistoty na byrokratické postupy byla neúmyslně 
posílena, což vedlo ke snaze vyhýbat se rizikům a ve sporném případě udělit zakázku 
nejlevnějšímu produktu/službě, namísto té nejinovativnější či úplně nejlepší nabídce. Tento 
vývoj je obzvláště problematický v době hospodářské krize a omezených veřejných rozpočtů. 

Proto je třeba uvítat skutečnost, že Komise chce prostřednictvím přezkumu upravit právní
předpisy EU o zadávání veřejných zakázek, aby byly jednodušší a pružnější. V předložené 
Zelené knize však lze nalézt i rozpory. Na jedné straně rozsah a podrobnost 114 otázek 
vyvolává dojem, že jde o zavedení nějaké „mikrovyhlášky“ pro zadávání veřejných zakázek, 
na straně druhé jsou mnohé otázky či předložené návrhy protichůdné. Například kvóty nebo 
závazné cíle při zadávání zakázek by mohly být v rozporu s deklarovanou snahou 
o zjednodušení a zajištění větší právní jistoty a v negativním smyslu přispět k další 
byrokratizaci a vytváření nových právních předpisů. 

Zpravodajka zastává stanovisko, že by přezkum směrnic o zadávání veřejných zakázek měl 
vycházet z toho, že se právní předpisy EU o zadávání veřejných zakázek staly v mezidobí 
v Evropě zavedenou praxí: na počátku byly nutné silně formalizované postupy za účelem 
vybudování určité profesionality v postupu při zadávání zakázek a přijetí zásad 
transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže ze strany zadavatelů, což je nyní 
zavedenou praxí. V současnosti se dospělo k tomu, že je nutné právní předpisy o zadávání 
veřejných zakázek opět zeštíhlit a přivést je zpět k jejich vlastní podstatě, tedy aby byly 
zárukou transparentnosti, nediskriminace a zajištění hospodářské soutěže.

Právní jasnost a právní jistota
Uvedené přezkumy samozřejmě musí být provedeny obezřetně, aby nebyly zpochybněny 
osvědčené postupy – k těm patří například rozdělení do dvou směrnic či rozčlenění na 
stavební práce, dodávky nebo služby, jakož i rozdělení na služby podle příloh A a služby 
podle příloh B. Zvláštní ustanovení pro služby podle příloh B vycházejí z převážně místní 
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povahy těchto služeb. Objevují se však nejasnosti ve vztahu k některým finančním službám, 
obdobně i zařazení záchranných služeb musí být přesněji vymezeno.

Kromě toho se objevují mnohé právní nejasnosti, které v minulosti opakovaně vedly k podání 
stížností nebo soudním procesům. Zadávání veřejných zakázek charakterizuje obzvláště 
vysoká „hodnota předmětu sporu“ a přezkum směrnic by měl přispět k tomu, aby byla tato 
„kultura sporů“ omezena a aby byla zajištěna větší právní jistota. Jen tak lze lépe 
a jednodušeji využít potenciál zadávání veřejných zakázek pro inovativní a udržitelný rozvoj 
národního hospodářství, jemuž se v dobách hospodářské krize a vyššího zadlužení státu 
přisuzuje velký význam. 

V oblasti působnosti směrnic by tedy mělo být vysvětleno, že se jedná o právní úpravu 
zadávání veřejných zakázek, které podle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora 
musí veřejným zadavatelům přinést přímý ekonomický prospěch, že na vzájemnou spolupráci 
veřejných orgánů se podle definic ESD právní předpisy o zadávání veřejných zakázek 
nevztahují a že ani koncese na služby nespadají do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek. 
Pokud Komise předloží samostatnou právní úpravu ke koncesím na služby, měla by se 
v souladu s nejnovější judikaturou ESD omezit pouze na to nejnutnější, definovat oblast 
působnosti v souladu se směrnicí o službách a uskutečnit parlamentní projednání této úpravy 
paralelně s přezkumem směrnic o zadávání veřejných zakázek, aby zabránila dalšímu 
roztříštění právních předpisů a zajistila ucelenost. V tomto rámci pak musí být rovněž 
objasněna potřebná právní jistota pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Inovace a udržitelné zadávání veřejných zakázek
Zpravodajka jednoznačně vítá snahy Evropské komise zapojit zadávání veřejných zakázek 
více do služby všeobecných společenských cílů, poukazuje však na to, že největší překážka 
leží přímo v  směrnicích o zadávání veřejných zakázek. Dokud bude mít kritérium nejnižší 
nabídky ve směrnicích stejnou váhu jako hospodářsky nejvýhodnější nabídka, změní se v této 
oblasti bez ohledu na velké ekonomické problémy veřejných zadavatelů velmi málo. Aspoň 
nějaké změny zde bude dosaženo, jestliže bude hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
ustanovena jako pravidlo (např. podle zásady „použij nebo vysvětli“) a kritéria používaná 
k určení takové nabídky budou funkčnější. 

Zadávání veřejných zakázek by mělo být rovněž prováděno podle kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, včetně zahrnutí celkových nákladů životního cyklu dodávek, 
stavebních prací nebo služeb, přičemž je Komise důrazně vyzývána, aby vypracovala 
metodiku pro stanovení nákladů na celý životní cyklus předmětu zakázky, která rozšíří 
dosavadní metodiku, jednostranně zaměřenou na energetickou účinnost, a zahrne všechny 
otázky udržitelnosti.

Dále musí být ještě ujasněno, že kritéria udržitelné a eticky odpovědné výroby mohou být 
zahrnuta do technických specifikací, neexistují žádné právní důvody, jež by to znemožňovaly, 
naopak rozsudek ESD ve věci Wienstrom1 jasně stanovil, že pro udržitelné zadávání 
veřejných zakázek má právě výrobní proces rozhodující význam.
                                               
1 ESD, Věc C-448/01, EVN AG a Wienstrom GmbH proti Republice Rakousko, 4. prosince 2003, Sbírka 
rozhodnutí (2003) strana I-14527.
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Přezkum by měl rovněž objasnit otázky, ve kterých se jednostranná interpretace právních 
předpisů o zadávání veřejných zakázek může dostat do konfliktu s všeobecnými 
společenskými cíli, jak smlouvami o fungování Evropské unie, tak i strategií Evropa 2020. 
Například by mělo být přezkoumáno, do jaké míry mohou veřejní zadavatelé (např. 
nemocnice) sáhnout při nákupu potravin po regionálních produktech, aby zbytečně 
nezatěžovali životní prostředí.

Zjednodušení a větší pružnost
Zjednodušení pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek a lepší přístup k pružným 
nástrojům přispěje k podpoře udržitelného a inovativního zadávání veřejných zakázek. 
K tomuto účelu zpravodajka navrhuje různé možnosti, jako systematické sledování trhu, lepší 
využití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení a další doprovodná opatření 
ke zvýšení transparentnosti nebo obecné přijetí alternativních nabídek (variant), přičemž je 
třeba zvlášť zohlednit nabídky z hlediska udržitelného rozvoje. K dosažení ekologických 
a inovativních výsledků zadávání veřejných zakázek je vhodnější možnost zohlednění výkonu 
nebo funkčních požadavků než podrobných technických požadavků. Rovněž je nutné usnadnit 
úpravu či korekturu chyb ve výzvě – samozřejmě s odpovídajícími bezpečnostními zárukami, 
aby byla zajištěna transparentnost a kontrola řízení.

Kromě toho musí v rámci přezkumu proběhnout diskuze o úpravě prahových hodnot, na což 
poukazují mnohá stanoviska, diskuze o této otázce jsou však velmi kontroverzní, a bylo by 
jistě užitečné, uspořádat ke zmíněné otázce dodatečné slyšení.

Zpravodajka ale poukazuje také na to, že by neměla být přeceňována právní stránka procesu 
zadávání veřejných zakázek, Komise musí nabídnout větší podporu po praktické stránce, 
například při organizaci výměny zkušeností nebo vytváření osvědčených postupů a metod, a 
v podpoře vzdělávacích programů v členských státech. Tyto vzdělávací programy by neměly 
směřovat pouze k místním zadavatelům, ale měly by zahrnout i politické činitele a další 
aktéry, především nevládní organizace, které zajišťují sociální služby. Zde by bylo možné 
využít francouzských zkušeností, neboť tento model je právě ve Francii testován.

Přístup malých a středních podniků (MSP)
Zpravodajka již na význam této otázky poukázala ve své zprávě z minulého roku „o novém 
vývoji v oblasti veřejných zakázek“ a doporučila různé nástroje pro lepší přístup malých a 
středních podniků. Přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám brání mnohé 
překážky, rovněž prosazení sdělení „Zelenou malým a středním podnikům“ - „Small Business 
Act“ má v mnoha členských státech velké rezervy. 

Zpravodajka proto navrhuje opatření, která by zaprvé snížila transakční náklady pro malé 
a střední podniky jako zásada „jen jednou“, podle níž musí originální dokumenty předložit 
pouze úspěšní uchazeči na konci zadávacího řízení, případně vytvoření standardizovaného 
„pasu pro veřejné zakázky“, ve formě elektronického registračního systému, ve kterém budou 
uložena odpovídající osvědčení, v některých členských státech už takové systémy existují. 
Za další by mělo být více podporováno a požadováno dělení zakázek do dílčích položek, zde 
by mohl být použit postup „použij nebo vysvětli“ a zajištěna lepší transparentnost. 



PR\872118CS.doc 11/11 PE467.024v03-00

CS

Mezi další opatření k posílení malých a středních podniků patří zaměření na hospodářsky 
nejvýhodnější nabídku, lepší přijímání alternativních nabídek (variant), intenzivnější 
využívání vyjednávacího řízení a všeobecné zjednodušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek, jakož i zvýšení jejich pružnosti.

Elektronické zadávání veřejných zakázek
Akční plán na zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek v rámci celé EU bohužel 
nedosáhl svého cíle - 50 % zadaných veřejných zakázek v roce 2010 prostřednictvím 
elektronického zadávacího řízení. Průměrné hodnoty jsou u sotva 5 %. Jen málo zemí, jako 
např. Portugalsko, bylo v tomto ohledu úspěšných. Zpravodajka proto vítá Zelenou knihu 
o elektronickém zadávání veřejných zakázek a vyzývá Evropskou komisi, aby přijala v této 
oblasti silnější politickou odpovědnost a potřebná ustanovení s cílem podporovat v rámci EU 
elektronické zadávání veřejných zakázek a začlenit je do přezkumu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek. 


