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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om modernisering af offentlige indkøb
(2011/2048(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF om fremgangsmåderne ved indgåelse 
af offentlige indkøbskontrakter1 og direktiv 2007/66/EF om forbedring af effektiviteten af 
klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter2,

– der henviser til Kommissionens grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige 
indkøb (KOM(2011)0015),

– der henviser til Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede 
offentlige indkøbsprocedurer i EU (KOM(2010)0571),

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for virksomheder og 
vækst3,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om nye udviklingstendenser for offentlige 
indkøbskontrakter4,

– der henviser til sin beslutning af 3. februar 2009 med titlen "Prækommercielle indkøb: 
vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation"5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Smart regulering i Den Europæiske Union" 
(KOM(2010)0543),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked. For 
en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. 50 forslag med henblik på at blive 
bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" (KOM(2010)0608),

– der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 om "En ny strategi for det 
indre marked",

– der henviser til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SEK(2010)1214),

– der henviser til rapporten om evaluering af SMV'ernes adgang til EU's markeder for 
offentlige indkøb, "Evaluation of SMEs' access to public procurement markets in the 
EU"6, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Offentlige indkøb for et bedre miljø" 
                                               
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s.1.
2 EUT L 335 af 20.12.2007, s.31.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0146.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0173.
5 EUT C 67E af 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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(KOM(2008)0400),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Tænk småt først" En "Small Business Act" 
for Europa" (KOM(2008)0394),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i 
EU" (KOM(2010)0546),

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om "Modernisering af EU's politik for 
offentlige indkøb - mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb",

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbogen 
om "Modernisering af EU's politik for offentlige indkøb - mod et mere effektivt europæisk 
marked for offentlige indkøb",

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbogen 
om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer i EU,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at et velfungerende marked for offentlige indkøb er af afgørende 
vigtighed for at fremme det indre marked, stimulere konkurrence og innovation, fremme 
et højt niveau af miljø- og klimabeskyttelse og social integration og opnå optimal værdi 
for borgerne, virksomhederne og skatteyderne, 

1. bifalder Kommissionens grønbog og den brede høringsproces som et udgangspunkt for 
revisionen af direktiverne om offentlige indkøb, i overensstemmelse med bestemmelserne 
i Lissabontraktaten og EU-Domstolens retspraksis og i tråd med de reviderede 
statsstøtteregler;

2. påpeger, at bestemmelserne om offentlige indkøb er blevet alt for komplekse og 
detaljerede, hvilket fører til omkostningskrævende og tunge administrative procedurer; 
anbefaler så vidt muligt en forenkling, med præciseringer de steder, hvor det er 
nødvendigt; påpeger, at øget brug af informationsteknologi ligeledes vil spille en vigtig 
rolle, når det gælder om at reducere administration og omkostninger, og at de europæiske 
e-indkøbsinitiativer derfor bør tilpasses efter reformen af indkøbsbestemmelserne;

Første opgave: forbedring af den juridiske klarhed

3. anmoder om en præcisering af direktivernes anvendelsesområde; minder om, at 
hovedformålet med offentlige indkøb er offentlige myndigheders indkøb af varer, arbejde 
og tjenesteydelser med henblik på at imødekomme borgernes behov; påpeger, at der skal 
være en direkte fordel for den ordregivende myndighed, for at en procedure skal kunne 
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betegnes som en offentlig indkøbsprocedure;

4. opfordrer til en præcisering af definitionerne i direktiverne - f.eks. definitionen af et 
"offentligretligt organ" - i tråd med EU-Domstolens retspraksis;

5. minder om sin beslutning fra maj 2010 om nye udviklingstendenser for offentlige 
indkøbskontrakter, hvor man tog højde for EU-Domstolens retspraksis og var af den 
opfattelse, at samarbejde mellem offentlige organisationer ikke falder ind under 
bestemmelserne om offentlige indkøb, såfremt følgende kriterier er opfyldt:
partnerskabets formål er udførelse af en offentlig opgave, som påhviler alle de berørte 
lokale myndigheder, og opgaven udføres udelukkende af de berørte offentlige 
myndigheder, dvs. uden deltagelse af privat kapital; understreger, at disse præciseringer 
bør kodificeres i direktiverne om offentlige indkøb;

6. understreger, at koncessionskontrakter om tjenesteydelser er udelukket fra 
anvendelsesområdet for de europæiske bestemmelser om offentlige indkøb; bemærker 
Kommissionens intentioner om at foreslå separat lovgivning om koncessionskontrakter 
om tjenesteydelser; er af den opfattelse, at dette bør behandles i forbindelse med 
revisionen af direktiverne, blot for at undgå enhver yderligere opsplitning af lovgivningen;

7. understreger, at den nuværende klassifikation af A- og B-tjenesteydelseskategorier bør 
fastholdes, for så vidt som "lettere" bestemmelser for B-tjenesteydelseskategorierne har 
deres berettigelse på grund af disses karakteristika som hovedsagelig lokalt eller regionalt 
leverede tjenesteydelser;

8. anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at revidere direktivet om klageprocedurer og 
bringe det i overensstemmelse med det reviderede direktiv om offentlige indkøb;

Anden opgave: udnyttelse af de offentlige indkøbs fulde potentiale - bedste værdi for 
pengene

9. er af den opfattelse, at for at udnytte de offentlige indkøbs fulde potentiale bør kriteriet om 
den laveste pris fjernes, og at der i princippet kun bør være én mulighed ved tildelingen af 
kontrakter, nemlig at det økonomisk mest fordelagtige tilbud - herunder de relevante 
varers, tjenesteydelsers eller arbejdes samlede livscyklusomkostninger - bør vælges;

10. understreger, at det, at en vare eller tjenesteydelse er blevet bæredygtigt produceret, med 
rette betragtes som et produktkarakteristikum, som kan anvendes som et kriterium til at 
sammenligne med varer eller tjenesteydelser, der ikke er blevet bæredygtigt produceret; 
påpeger, at muligheden for medtagelse af krav om fremstillingsprocesserne i de tekniske 
specifikationer for alle typer kontrakter bør klarlægges; henviser til Wienstrom-sagen, 
som er blevet det klassiske eksempel på, hvordan og hvorfor produktkarakteristika kan 
kategoriseres som tekniske specifikationer;

11. påpeger, at øget bevidsthed om produkters og aktiviteters miljø- og klimaindvirkning 
betyder, at man bør overveje muligheden for, at de offentlige myndigheder kan foretrække 
lokale leverandører, og undersøge, i hvilket omfang bestemmelserne om det indre marked 
muliggør dette;



PE467.024v03-00 6/11 PR\872118DA.doc

DA

12. understreger, at enhver udvidelse af EU's bestemmelser om offentlige indkøb med hensyn 
til, "hvad der kan købes", ville udgøre en væsentlig ændring af den nuværende ordning, 
som bør vurderes nøje; tvivler på, at dette ville bidrage til forenklingen og strømliningen, 
men frygter snarere, at det ville føre til mere komplicerede bestemmelser med mange 
undtagelser, som ville være vanskelige at administrere i praksis;

Tredje opgave: forenkling af bestemmelserne og mulighed for mere fleksible procedurer

13. påpeger, at direktiverne er for detaljerede og er blevet stadig mere tekniske og komplekse; 
påpeger, at den juridiske risiko for manglende overholdelse af disse bestemmelser 
samtidig er blevet væsentligt større for både de ordregivende myndigheder og 
leverandørerne; bemærker, at frygten for udfordringer fører til en risikosky tilgang, som 
kvæler innovation og bæredygtig udvikling, hvilket alt for ofte fører til, at man vælger den 
laveste pris i stedet for den bedste værdi;

14. går ind for klare og enkle bestemmelser med en reduktion af detaljeniveauet og en mere 
omfattende anvendelse af de generelle principper om gennemsigtighed, ligebehandling og 
ikkeforskelsbehandling;

15. går ind for, at udbudsprocedurer med forhandling med en forudgående offentliggørelse 
tillades som standardprocedure; mener, at der bør indføres yderligere beskyttelse mod 
misbrug i form af krav om skriftlig dokumentation; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at medtage mere fleksible bestemmelser om rammeaftaler i 
direktiverne;

16. gentager sin støtte til den systematiske tilladelse til alternative bud (eller varianter), da de 
er af afgørende vigtighed for at fremme og udbrede innovative løsninger; understreger, at 
specifikationer, der henviser til funktionsdygtighed og funktionelle krav, og den 
udtrykkelige tilladelse til alternative bud giver tilbudsgiverne mulighed for at foreslå 
innovative løsninger;

17. beklager, at tilbudsgiverne kun har begrænsede muligheder for at rette udeladelser i deres 
tilbud; anmoder derfor Kommissionen om at præcisere, hvilke udeladelser der kan rettes 
af tilbudsgiverne, hvilke yderligere rettelser det er tilladt at foretage, og hvordan man 
sikrer gennemsigtighed og ligebehandling;

18. påpeger, at de ordregivende myndigheder bør have mulighed for at drage fordel af 
tidligere erfaringer med en tilbudsgiver på baggrund af en officiel evalueringsrapport; 
anbefaler, at der fastlægges en tidsfrist for udelukkelser, hvilket burde sikre 
gennemsigtighed og objektivitet;

19. kritiserer grønbogens manglende omtale af mangler, manglende ekspertise og viden 
omkring indkøb; understreger vigtigheden af at fremme en professionel tilgang både fra 
de ordregivende myndigheders og markedsaktørernes side; anbefaler oprettelsen af et 
netværk af ekspertisecentre inden for de eksisterende nationale rammer;

Fjerde opgave: forbedring af SMV'ernes adgang

20. understreger, at SMV'ernes lette adgang til offentlige indkøb er af afgørende vigtighed for 
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at bevare beskæftigelse og bæredygtig udvikling; understreger, at en forenkling af 
procedurerne vil lette SMV'ernes adgang og gøre dem i stand til at deltage på mere lige og 
retfærdige vilkår;

21. anmoder Kommissionen om at øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er at opdele 
kontrakter i partier, og om at overveje gennemførelsen af princippet om at "følge eller 
forklare", som går ud på, at bestemmelser om spørgsmål såsom opdelingen i partier skal 
overholdes, eller også skal det forklares, hvorfor de ikke kan overholdes;

22. foreslår, at der gives tilladelse til egenerklæring, hvor det er muligt, og at der udelukkende 
anmodes om originale dokumenter fra de kandidater, der går videre, eller den valgte 
tilbudsgiver; anmoder Kommissionen om at fremme muligheden for et "indkøbspas", helst 
i form af et standardiseret elektronisk registreringssystem på nationalt plan, da et sådant 
pas ville vise, at en aktør er i besiddelse af de nødvendige erklæringer og dokumentation; 
mener, at dette ville spare meget tid og mange penge;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

EU's lovgivning om offentlige indkøb fejrer jubilæum i år. For 40 år siden, den 26. juli 1971, 
trådte direktiv 71/305/EØF om offentlige bygge- og anlægskontrakter for første gang i kraft. 
Denne begivenhed nævnes sjældent, og også i grønbogen om modernisering af EU's politik 
for offentlige indkøb henvises der kun en enkelt gang til dette direktiv. Dette 40-års-jubilæum 
kunne være en anledning til at gøre status og analysere, på hvilke områder EU's politik om 
offentlige indkøb er lykkedes, og hvor den er mislykkedes. 

Først det, der er lykkedes: EU's lovgivning om offentlige indkøb har haft afgørende betydning 
for, at offentlige indkøb er blevet mere gennemsigtige, og at der er grebet ind mod korruption 
og nepotisme. Den har givet stødet til, at de offentlige ordregivende myndigheder er blevet 
mere professionelle, og den har også bidraget til, at priserne er faldet. Ganske vist viser der 
sig nu her en bagside. I mange undersøgelser og udtalelser beklages det, at lave priser er 
opnået på bekostning af kvalitet og innovation, og der er også taget for lidt hensyn til 
produkternes og tjenesteydelsernes bæredygtighed, dvs. omkostningerne over hele 
livscyklussen. 

Andre omkostninger er derimod steget. På grund af den ensidige fokusering på juridiske 
spørgsmål er transaktionsomkostningerne steget. Det har været dyrt at købe ekstern 
rådgivning. Der har været en øget og utilsigtet tendens hos offentlige myndigheder til ved 
manglende juridisk sikkerhed at satse på bureaukratiske procedurer. Det har ført til, at man 
har undgået risici og i tvivlstilfælde valgt det billigste produkt eller den billigste 
tjenesteydelse i stedet for det mest innovative eller helt generelt det bedste. Denne udvikling 
er særlig problematisk i perioder med økonomisk krise og slunkne offentlige kasser. 

Det skal derfor hilses velkommen, at Kommissionen med en revision vil forenkle EU's 
lovgivning om offentlige indkøb og gøre den mere fleksibel. Den fremlagte grønbog 
indeholder dog nogle modstridende elementer. For det første skaber de 114 spørgsmåls 
omfang og detaljeringsgrad det indtryk, at man ønsker en mikroregulering af de offentlige 
indkøbskontrakter, og for det andet er en del af spørgsmålene eller de stillede forslag 
selvmodsigende. Således kan f.eks. kvoter eller forpligtende mål ved indhentning af ordrer 
stride mod det erklærede mål om forenkling og om at skabe større juridisk sikkerhed, og de 
kan bidrage til en yderligere bureaukratisering og formalisering i negativ forstand. 

Ordføreren mener, at udgangspunktet for en revision af direktiverne om offentlige indkøb bør 
være, at EU's lovgivning om offentlige indkøb nu er indøvet praksis i Europa. Mens det i 
begyndelsen var nødvendigt at have strengt formaliserede procedurer for at opnå en vis 
professionel praksis for tildeling af kontrakter og vænne de ordregivende myndigheder til 
principperne om gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling og konkurrence, så er dette nu 
indøvet praksis. Nu gælder det om igen at forenkle lovgivningen om offentlige indkøb og føre 
den tilbage til sin oprindelige kerne, nemlig garanti for gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og sikring af konkurrencen.

Juridisk klarhed og juridisk sikkerhed

Naturligvis skal denne revision foretages forsigtigt, og der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved 
gennemprøvet praksis - hertil hører eksempelvis opdelingen i to direktiver og inddelingen i 
vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, men også sondringen mellem A- og 
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B-tjenesteydelser. De særlige bestemmelser for B-tjenesteydelser er overvejende begrundet i
disse tjenesteydelsers lokale karakter. Der er dog uklarheder i forbindelse med en del 
finansielle tjenesteydelser, og der skal også skabes klarere regler for indplaceringen af 
redningstjenester.

Derudover er der talrige juridiske uklarheder, som tidligere gang på gang har ført til 
klageprocedurer eller retssager. Området offentlige indkøbskontrakter er kendetegnet ved 
særligt mange søgsmål, og revisionen bør også bidrage til at begrænse denne 
"søgsmålskultur" og bidrage til større juridisk sikkerhed. Kun på den måde kan man på en 
bedre og enklere måde udnytte det potentiale, der ligger i offentlige indkøb, med henblik på 
en innovativ og bæredygtig udvikling af samfundsøkonomien, hvilket har stor betydning 
netop i perioder med økonomisk krise og høj statsgæld. 

Således bør det i direktivernes anvendelsesområde præciseres, at det drejer sig om at regulere 
de offentlige indkøb, som ifølge EU-Domstolens seneste domme skal give den offentlige 
indkøber en direkte økonomisk fordel, at samarbejde mellem offentlige myndigheder ifølge 
EU-Domstolens definitioner ikke skal være underlagt lovgivningen om offentlige indkøb, og 
at heller ikke koncessioner på tjenesteydelser skal henhøre under lovgivningen om offentlige 
indkøb. 

Hvis Kommissionen fremlægger separate bestemmelser om koncessioner på tjenesteydelser, 
bør disse ifølge EU-Domstolens seneste domme være begrænset til det mest nødvendige, 
anvendelsesområdet skal defineres i sammenhæng med tjenesteydelsesdirektivet, og 
behandlingen i Parlamentet skal ske parallelt med revisionen af direktiverne om offentlige 
indkøb for at forhindre en yderligere opsplitning af lovgivningen og sikre sammenhæng. Som 
led heri skal også den nødvendige juridiske sikkerhed for offentlig-private partnerskaber 
afklares.

Innovation og bæredygtige indkøb

Ordføreren glæder sig over Kommissionens bestræbelser på i højere grad at lade tildelingen af 
offentlige kontrakter tjene generelle samfundsmæssige mål, og henviser til, at den største 
hindring ligger i direktiverne om offentlige indkøb selv. Så længe kriteriet om det billigste 
tilbud har samme prioritering i direktiverne som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil 
der ikke ændre sig meget på dette område i betragtning af de offentlige indkøberes store 
økonomiske problemer. Man vil kun opnå en ændring her, hvis man gør det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud til reglen (f.eks. efter princippet om at "følge eller forklare") og gør 
kriterierne for at finde frem til dette tilbud lettere at operere med. 

Tildeling af kontrakten bør altså ske efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
med inddragelse af alle livscyklusomkostninger for vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser. Kommissionen opfordres i den forbindelse til at udvikle metoder til at 
beregne livscyklusomkostningerne, og disse metoder skal ikke som hidtil ensidigt fokusere på 
energieffektivitet, men også omfatte alle spørgsmål vedrørende bæredygtighed.

Det bør endvidere præciseres, at kriterier for en bæredygtig og etisk forsvarlig produktion kan 
optages i de tekniske specifikationer. Der er ingen juridiske grunde til at forbyde dette, 
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tværtimod har EU-Domstolens dom i Wienstrom-sagen1 gjort det klart, at netop 
produktionsprocessen har afgørende betydning i forbindelse med bæredygtige indkøb.

En revision bør også afklare spørgsmål, ved hvilke en ensidig fortolkning af lovgivningen om 
offentlige indkøb kan komme i konflikt med generelle samfundsmæssige mål både i de 
europæiske kontrakter og Europa 2020-strategien. Eksempelvis skal det undersøges, om 
ordregivende myndigheder (f.eks. sygehuse) ved indkøb af fødevarer også kan benytte 
regionale produkter for at undgå unødvendige miljøbelastninger.

Forenkling og fleksibilisering

En forenkling af EU's regler om offentlige indkøb og en bedre adgang til fleksible 
instrumenter vil bidrage til at fremme bæredygtige og innovative indkøb. Ordføreren foreslår 
hertil forskellige muligheder, såsom systematisk markedsovervågning, bedre udnyttelse af 
forhandlingsproceduren med forudgående offentliggørelse og yderligere ledsagende 
foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden eller en generel tilladelse til alternative bud 
med særlig hensyntagen til tilbud, som tilgodeser aspektet om bæredygtig udvikling. Når det 
gælder om at opnå miljøvenlige og innovative indkøbsresultater, er muligheden for at henvise 
til funktionsdygtighed og funktionelle krav mere velegnet end detaljerede tekniske 
specifikationer. Det skal også være lettere at foretage tilpasning eller rette fejl i 
udbudsmaterialet - naturligvis med passende sikkerhedsgarantier for at sikre gennemsigtighed 
og kontrol af fremgangsmåden.

Derudover skal der i forbindelse med revisionen foregå en diskussion om tilpasningen af 
tærskelværdier. Dette påpeges i mange udtalelser, men der er også særdeles modstridende 
meninger om dette spørgsmål, og det ville sikkert være hensigtsmæssigt at gennemføre en 
yderligere høring herom.

Men ordføreren henviser også til, at den retlige side af udbudsprocessen ikke må 
overvurderes. Kommissionen skal også tilbyde mere hjælp på den praktiske side, f.eks. ved at 
organisere udveksling af erfaringer eller udvikle gennemprøvede procedurer og metoder, og 
den skal støtte oplæringskurser medlemsstaterne. Disse kurser bør desuden ikke kun være 
møntet på de lokale indkøbere, men derimod også omfatte politiske beslutningstagere og 
andre aktører, især ngo'er, der leverer sociale tjenesteydelser. Her kan man også drage nytte af 
franskmændenes erfaringer, for denne model testes i øjeblikket i Frankrig.

Adgang for små og mellemstore virksomheder (SMV)

Ordføreren har allerede i sin betænkning sidste år om nye udviklingstendenser for offentlige 
indkøbskontrakter gjort opmærksom på vigtigheden af dette spørgsmål og anbefalet 
forskellige instrumenter for en bedre adgang for SMV'er. SMV'ers adgang til offentlige 
kontrakter støder mod talrige hindringer, og også gennemførelsen af "Small Business Act" 
lader i mange medlemsstater meget tilbage at ønske. 

Ordføreren foreslår derfor foranstaltninger, som for det første sænker 
transmissionsomkostningerne for SMV'er, f.eks. "only once"-princippet, ifølge hvilket kun de 

                                               
1 EU-Domstolen, sag C-448/01, EVN AG og Wienstrom GmbH mod Republikken Østrig, 4. december 2003, 
Samling af Afgørelser (2003) I-14527.
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valgte tilbudsgivere skal fremlægge de originale dokumenter, når udbudsprocessen er 
afsluttet, eller udvikling af et standardiseret udbudspas i form at et elektronisk register, hvori 
de pågældende certifikater er lagret. Sådanne systemer findes allerede i nogle medlemsstater. 

For det andet bør man i højere grad fremme og kræve opdeling i delentrepriser. Her kunne 
princippet om at "følge eller forklare" anvendes og sørge for bedre gennemsigtighed. 

Yderligere foranstaltninger, som kan styrke SMV'erne, er at benytte det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud, i højere grad tillade alternative bud, øge brugen af forhandlingsproceduren 
og helt generelt forenkle reglerne om offentlige indkøb og gøre dem mere fleksible.

E-indkøb

Desværre er målet i handlingsplanen for øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige 
indkøbsprocedurer i EU ikke blevet opfyldt, nemlig at 50 % af de offentlige indkøb i 2010 
skulle ske ved hjælp af elektroniske procedurer. Gennemsnittet ligger på knap 5 %. Kun nogle 
få lande som f.eks. Portugal har opnået gode resultater på dette område. Ordføreren hilser 
derfor grønbogen om elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer velkommen og 
opfordrer Kommissionen til at påtage sig et stærkere politisk ansvar på dette område og 
integrere de nødvendige bestemmelser for at fremme den elektronisk baserede 
indkøbsprocedure i EU i revisionen af direktiverne om offentlige indkøb. 


