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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων
(2011/2048(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες για τη 
σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών,1 και την οδηγία 2007/66/ΕΚ σχετικά με τις 
διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της συνάψεως δημοσίων συμβάσεων2,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ (COM(2011)0015), 

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την επέκταση της χρήσης των 
δημόσιων ηλε-συμβάσεων στην ΕΕ (COM(2010)0015), 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6 Απριλίου 2011 σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις 
επιχειρήσεις και την ανάπτυξη3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων 4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα: «Προ-εμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη»5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0543),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια πράξη για την ενιαία 
αγορά — Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας 
— 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 με θέμα «Μια 
νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2010)1214,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με θέμα «Αξιολόγηση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές 
δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ»6, 

                                               
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ.1.
2 ΕΕ L 335 της 20.12.2007, σελ.31
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0146.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0173.
5 ΕΕ C 19 της 18.3.2010, σ. 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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–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Οι δημόσιες συμβάσεις στην 
υπηρεσία του περιβάλλοντος» (COM(2008)0400),

– - έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις - Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη» COM(2008)0394,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτομίας COM(2010)0546, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ο 
εκσυγχρονισμός της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ – προς μια πιο 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά», 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
για την Πράσινη Βίβλο με θέμα «Ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων 
της ΕΕ – προς μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά», 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
για την Πράσινη Βίβλο για την επέκταση της χρήσης των δημόσιων ηλε-συμβάσεων στην 
ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγορά δημοσίων συμβάσεων που λειτουργεί σωστά είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση της ενιαίας αγοράς, την ώθηση για τον 
ανταγωνισμό και την καινοτομία, την προώθηση υψηλού επιπέδου προστασίας του 
περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και της κοινωνικής ένταξης, και την επίτευξη της 
μέγιστης αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορολογουμένους·

1. επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής και την ευρεία διαδικασία διαβούλευσης ως 
αφετηρία για την αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
καθώς και με τους αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· 

2. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει υπερβολικά 
πολύπλοκοι και αναλυτικοί, πράγμα που οδηγεί σε δαπανηρές και επαχθείς διοικητικές 
διαδικασίες· συνιστά απλούστευση στο μέτρο του δυνατού, με διευκρινίσεις όπου είναι 
απαραίτητο· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών θα 
διαδραματίσει επίσης μείζονα ρόλο στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου και των 
δαπανών και ότι για τον λόγο αυτόν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες ηλε-
συμβάσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν με τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις.



PR\872118EL.doc 5/11 PE467.024v03-00

EL

Πρώτο καθήκον: βελτίωση της νομικής σαφήνειας

3. ζητεί να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών· υπενθυμίζει ότι ο κύριος σκοπός 
των δημοσίων συμβάσεων είναι η αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες 
αρχές προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών τους· υπογραμμίζει ότι 
προκειμένου να θεωρηθεί μια διαδικασία δημόσια σύμβαση, πρέπει να υπάρχει άμεσο 
όφελος για την αναθέτουσα αρχή·

4. ζητεί να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί των οδηγιών –για παράδειγμα ο ορισμός του «φορέα 
δημόσιου δικαίου»- βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· 

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τού Μαΐου 2010 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και εκφράζει την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων δεν 
υπόκειται στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια: εφόσον σκοπός της σύμπραξης ήταν η παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας όλων 
των τοπικών κοινοτήτων και το έργο διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις 
ενδιαφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου· 
υπογραμμίζει ότι οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να κωδικοποιηθούν στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

6. υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων δημοσίων συμβάσεων· σημειώνει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει χωριστή νομοθεσία για τις παραχωρήσεις 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών· υιοθετεί την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στην αναθεώρηση των οδηγιών μόνο προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε περαιτέρω κατακερματισμός της νομοθεσίας· 

7. τονίζει ότι η σημερινή ταξινόμηση σε κατηγορίες υπηρεσιών Α και Β θα πρέπει να 
διατηρηθεί, καθώς οι «ελαφρότερες» διατάξεις για τις υπηρεσίες Β δικαιολογούνται από 
τα χαρακτηριστικά τους ως υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο·

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το συντομότερο δυνατό την οδηγία για τα μέσα 
προσφυγής και να την εναρμονίσει με τις αναθεωρημένες οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις·

Δεύτερο καθήκον: ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού των δημοσίων συμβάσεων - επίτευξη 
των οικονομικώς συμφερότερων αποτελεσμάτων

9. εκφράζει την άποψη ότι για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των δημοσίων 
συμβάσεων, πρέπει να εξαλειφθεί το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής και ότι καταρχήν θα 
πρέπει να υπάρχει μόνο μία επιλογή για την κατακύρωση συμβάσεων: πρέπει να 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά –
συμπεριλαμβανομένου του κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής των αντίστοιχων 
αγαθών, υπηρεσιών ή έργων·

10. τονίζει το γεγονός ότι το εάν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία έχει παραχθεί με βιώσιμο τρόπο 
θεωρείται ορθά ένα χαρακτηριστικό του αγαθού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
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κριτήριο σύγκρισης με αγαθά ή υπηρεσίες που δεν παρήχθησαν με βιώσιμο τρόπο· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποσαφηνισθεί το περιθώριο συμπερίληψης απαιτήσεων 
αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής στις τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών 
συμβάσεων· παραπέμπει στην υπόθεση Wienstrom, που έχει γίνει το κλασικό παράδειγμα 
για το πώς και γιατί τα χαρακτηριστικά της παραγωγής μπορούν να ενταχθούν στις 
τεχνικές προδιαγραφές·

11. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επίγνωση για τον αντίκτυπο προϊόντων και δραστηριοτήτων 
στο περιβάλλον και το κλίμα σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να ευνοούν 
οι δημόσιες αρχές τοπικούς προμηθευτές, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν να εξεταστεί αυτό· 

12. τονίζει ότι κάθε επέκταση της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα του «τι πρέπει να αγοράζεται» αντιπροσωπεύει σημαντική αλλαγή 
του σημερινού καθεστώτος η οποία πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά· αμφιβάλλει για το 
εάν αυτό θα συνέβαλλε στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό, και μάλλον φοβάται 
ότι θα οδηγούσε σε πιο περίπλοκους κανόνες με πολλές εξαιρέσεις, των οποίων η 
διαχείριση στην πράξη θα ήταν δύσκολη· 

Τρίτο καθήκον: απλούστευση των κανόνων και δυνατότητα για πιο ευέλικτες διαδικασίες

13. υπογραμμίζει ότι οι οδηγίες είναι υπερβολικά αναλυτικές και έγιναν προοδευτικά πιο 
τεχνικές και πολύπλοκες, ενώ ταυτόχρονα ο νομικός κίνδυνος της μη συμμόρφωσης με 
αυτούς τους κανόνες αυξήθηκε σημαντικά, τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και για 
τους προμηθευτές· υπογραμμίζει ότι ο φόβος της πρόκλησης οδηγεί σε μια προσέγγιση 
αποφυγής του κινδύνου η οποία αναχαιτίζει την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
καταλήγοντας πάρα πολύ συχνά στην επιλογή της χαμηλότερης τιμής αντί του 
συμφερότερου αποτελέσματος· 

14. συνηγορεί υπέρ σαφών και απλών κανόνων με μείωση του επιπέδου των λεπτομερειών 
και μεγαλύτερη στήριξη στις γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
μη διάκρισης·

15. συνηγορεί υπέρ του να επιτραπεί ως τυπική διαδικασία η σύμβαση με διαπραγμάτευση 
για την οποία έχει προηγηθεί προκήρυξη· υιοθετεί την άποψη ότι θα πρέπει να 
καθιερωθούν περαιτέρω εχέγγυα κατά της κατάχρησης με τη μορφή απαιτήσεων γραπτής 
τεκμηρίωσης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις οδηγίες πιο ευέλικτες διατάξεις 
για συμφωνίες πλαίσιο· 

16. επαναλαμβάνει ότι εμμένει στη συστηματική αποδοχή εναλλακτικών προσφορών (ή 
παραλλαγών), καθώς είναι καίριας σημασίας για την προώθηση και τη διάδοση 
καινοτόμων λύσεων· τονίζει ότι οι προδιαγραφές που αφορούν την απόδοση, καθώς και οι 
λειτουργικές απαιτήσεις και η ρητή αποδοχή παραλλαγών παρέχουν στους προσφέροντες 
τη δυνατότητα να προτείνουν καινοτόμες λύσεις·

17. εκφράζει τη λύπη του διότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν παρά μόνο περιορισμένες 
δυνατότητες διόρθωσης παραλείψεων στις προσφορές τους· καλεί για τον λόγο αυτόν την 
Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες παραλείψεις είναι δυνατό να διορθωθούν από τους 
προσφέροντες και ποιες πρόσθετες προσαρμογές επιτρέπονται, καθώς και πώς θα 
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διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση·

18. υπογραμμίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να επωφεληθούν 
από προηγούμενες εμπειρίες με έναν συμμετέχοντα βάσει επίσημης έκθεσης 
αξιολόγησης· συνιστά να θεσπιστεί χρονικό όριο για τους αποκλεισμούς που θα 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα·

19. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν αναφέρεται στις ανεπάρκειες, την έλλειψη 
εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων για τις συμβάσεις· τονίζει τη σημασία της προώθησης 
του επαγγελματισμού εκ μέρους τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των παραγόντων 
της αγοράς· συνιστά να συσταθεί δίκτυο κέντρων αριστείας εντός των υφισταμένων 
εθνικών πλαισίων·

Τέταρτο καθήκον: βελτιωμένη πρόσβαση για τις ΜΜΕ

20. υπογραμμίζει ότι η εύκολη πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι 
η απλούστευση των διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και θα τους
δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πιο δίκαιη και ισότιμη βάση·

21. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την επίγνωση της σημασίας της διαίρεσης των 
συμβάσεων σε παρτίδες και να εξετάσει την πιθανότητα εφαρμογής της αρχής της 
«συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης», σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση 
με τους κανόνες σε θέματα όπως η διαίρεση σε παρτίδες ή, διαφορετικά, να αιτιολογείται 
η απουσία συμμόρφωσης·

22. προτείνει να επιτρέπονται, όπου είναι δυνατόν, οι υπεύθυνες δηλώσεις και να ζητούνται 
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μόνο από τους προκριθέντες υποψηφίους ή τον επιτυχόντα 
στον διαγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την επιλογή ενός «διαβατηρίου 
δημοσίων συμβάσεων», κατά προτίμηση υπό τη μορφή τυποποιημένου ηλεκτρονικού 
συστήματος καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς ένα τέτοιου είδους διαβατήριο θα 
καθιστούσε φανερό ότι ένας φορέας διαθέτει τις απαιτούμενες δηλώσεις και 
δικαιολογητικά· θεωρεί ότι αυτό θα εξοικονομούσε σημαντικό χρόνο και χρήματα· 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων εορτάζει εφέτος μια επέτειο: πριν από 
σαράντα χρόνια, στις 26.7.1971, τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ η οδηγία περί δημοσίων 
έργων 71/305/ΕΟΚ. Το γεγονός αυτό αναφέρεται σπάνια, ενώ και στην Πράσινη Βίβλο 
«σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ» υπάρχει μόνο 
μία αναφορά στην οδηγία αυτή. Ωστόσο αυτή η επέτειος των σαράντα χρόνων θα προσέφερε 
μια ευκαιρία για έναν απολογισμό και για ανάλυση των επιτυχιών και των αποτυχιών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής δημοσίων συμβάσεων. 

Σχετικά με τις επιτυχίες: Το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων συνεισέφερε 
καθοριστικά στο ότι οι δημόσιες συμβάσεις απέκτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια και στο ότι 
έγιναν ενέργειες κατά της διαφθοράς και του νεποτισμού, έδωσε έναυσμα για να αποκτήσουν 
επαγγελματισμό οι αναθέτουσες αρχές, και συνεισέφερε επίσης στη μείωση των τιμών –εδώ 
βέβαια φαίνεται ήδη μια αρνητική πλευρά, καθώς σε πολλές μελέτες και γνωμοδοτήσεις 
εκφράζεται λύπη για το γεγονός ότι οι χαμηλές τιμές απέβησαν σε βάρος της ποιότητας και 
της καινοτομίας, ενώ δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη ούτε η βιωσιμότητα αγαθών και 
υπηρεσιών, δηλαδή το κόστος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Αντίθετα, άλλες δαπάνες αυξήθηκαν: εξαιτίας της μονόπλευρης έμφασης σε νομικά ζητήματα 
αυξήθηκε το κόστος συναλλαγών, ενώ η χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων έγινε πιο 
δαπανηρή. Επίσης, ενισχύθηκε ακούσια η τάση των δημοσίων υπηρεσιών να βασίζονται σε 
γραφειοκρατικές διαδικασίες σε περίπτωση νομικής ανασφάλειας, με αποτέλεσμα να 
αποφεύγεται η ανάληψη κινδύνου και σε περίπτωση αμφιβολίας να κατοχυρώνεται η 
σύμβαση στον προσφέροντα το φθηνότερο αγαθό ή υπηρεσία και όχι το πιο καινοτόμο ή 
γενικότερα το καλύτερο. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική σε μια περίοδο 
οικονομικής κρίσης και περικοπών των δημοσίων δαπανών.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να επικροτηθεί η πρόθεση της Επιτροπής να απλουστεύσει και να 
κάνει πιο ευέλικτο μέσω αναθεώρησης το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων. 
Ωστόσο, στην Πράσινη Βίβλο που έχει υποβληθεί διαφαίνονται αντιφάσεις. Αφενός, η 
έκταση και ο βαθμός ανάλυσης των 114 ερωτήσεων δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει 
πρόθεση διεξοδικής κανονιστικής ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων, ενώ αφετέρου 
ορισμένες από τις ερωτήσεις και τις προτάσεις που παρουσιάζονται είναι αντιφατικές· έτσι, 
για παράδειγμα, οι ποσοστώσεις ή οι δεσμευτικοί στόχοι κατά την εξασφάλιση αναθέσεων 
είναι αντίθετες με τον δεδηλωμένο στόχο της απλούστευσης και της δημιουργίας 
μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και συνεισφέρουν με αρνητικό τρόπο σε περαιτέρω αύξηση 
της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας από νομική άποψη.

Η θέση της εισηγήτριας είναι ότι μια αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις 
θα πρέπει να λάβει καταρχάς υπόψη το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων 
συμβάσεων στο μεταξύ αποτελεί πλέον παραδοσιακή πρακτική στην Ευρώπη: ενώ αρχικά 
απαιτούνταν αυστηρά τυπικές διαδικασίες προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κάποιος 
επαγγελματισμός στην πρακτική των δημοσίων συμβάσεων και να συνηθίσουν οι υπηρεσίες 
ανάθεσης στις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και του ανταγωνισμού, στο μεταξύ 
αυτό έχει γίνει παραδοσιακή πρακτική. Τώρα το ζητούμενο είναι να εξορθολογιστεί και πάλι 
το δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων και να επανέλθει στα βασικά του κεντρικά στοιχεία: την 
εγγύηση της διαφάνειας και της μη διάκρισης και την εξασφάλιση του ανταγωνισμού.
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Νομική σαφήνεια και νομική ασφάλεια
Φυσικά, αυτή η αναθεώρηση πρέπει να γίνει με προσοχή, και δεν πρέπει να τεθεί υπό 
αμφισβήτηση η δοκιμασμένη πρακτική –σε αυτήν συγκαταλέγεται για παράδειγμα ο 
διαχωρισμός σε δύο οδηγίες ή η υποδιαίρεση σε οδηγίες έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 
καθώς και ο διαχωρισμός σε υπηρεσίες κατηγορίας Α και Β. Οι ειδικές διατάξεις για τις 
υπηρεσίες της κατηγορίας Β βασίζονται στον κατά κύριο λόγο τοπικό χαρακτήρα αυτών των 
υπηρεσιών. Υπάρχουν όμως ασάφειες σχετικά με ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
ενώ θα έπρεπε επίσης να ρυθμιστεί σαφέστερα και η ταξινόμηση των υπηρεσιών διάσωσης.

Παράλληλα υπάρχουν πολλές νομικές ασάφειες που στο παρελθόν οδήγησαν επανειλημμένα 
σε καταγγελίες ή δίκες. Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων χαρακτηρίζεται από την 
εξαιρετικά μεγάλη οικονομική αξία του «αντικειμένου διαμάχης» και η αναθεώρηση θα 
έπρεπε επίσης να συμβάλει στην εξάλειψη αυτού του πνεύματος διεκδίκησης και σε 
μεγαλύτερη νομική ασφάλεια· μόνο έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και απλούστερα το 
δυναμικό των δημοσίων συμβάσεων για μια καινοτόμο και βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας, που έχει μεγάλη σημασία ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης και υψηλού 
δημόσιου χρέους. 

Έτσι, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών ότι πρόκειται για 
ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων που σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να έχουν άμεσο οικονομικό όφελος για την αντίστοιχη 
δημόσια αρχή· επίσης, ότι οι συνεργασίες μεταξύ δημοσίων φορέων σύμφωνα με τους 
ορισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν υπόκεινται στο δίκαιο περί δημοσίων 
συμβάσεων, ενώ ούτε οι παραχωρήσεις δικαιώματος παροχής υπηρεσιών δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή παρουσιάσει χωριστή ρύθμιση για τις παραχωρήσεις 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών, αυτή θα πρέπει σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα, το πεδίο εφαρμογής θα 
πρέπει να οριστεί έτσι ώστε να συμφωνεί με την οδηγία για τις υπηρεσίες και η επεξεργασία 
της ρύθμισης από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την αναθεώρηση των 
οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω νομικός 
κατακερματισμός και να εξασφαλιστεί η συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να 
διασαφηνιστεί στη συνέχεια και η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τις συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

Καινοτομία και βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις
Η εισηγήτρια επικροτεί κατηγορηματικά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκειμένου οι δημόσιες συμβάσεις να εξυπηρετούν καλύτερα γενικούς κοινωνικούς 
στόχους, επισημαίνει όμως ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο βρίσκεται στις ίδιες τις οδηγίες περί 
δημοσίων συμβάσεων. Όσο το κριτήριο της φθηνότερης προσφοράς έχει στις οδηγίες την ίδια 
βαρύτητα με εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, δεν 
πρόκειται να αλλάξουν πολλά στον τομέα αυτόν ενόψει των μεγάλων οικονομικών 
προβλημάτων των αναθετουσών αρχών. Εδώ θα επιτευχθεί αλλαγή μόνο εάν γίνει κανόνας η 
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (π.χ. σύμφωνα με την 
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αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης») και αν καταστεί δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα τα κριτήρια για την επισήμανση της εν λόγω προσφοράς. 

Η ανάθεση θα πρέπει επομένως να γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού κόστους των έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής, η δε Επιτροπή καλείται επιτακτικά 
να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη διαπίστωση του κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής, 
η οποία θα ξεπερνά τη σημερινή μεθοδολογία, που είναι μονόπλευρα προσανατολισμένη 
στην ενεργειακή απόδοση, και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα θέματα της βιωσιμότητας.

Επίσης, θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί ότι στις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να 
συμπεριληφθούν κριτήρια βιώσιμης και ηθικά υπεύθυνης παραγωγής, καθώς δεν υπάρχουν 
νομικοί λόγοι που να το απαγορεύουν, αντίθετα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
για την υπόθεση Wienstrom1 κατέστησε σαφές ότι ειδικά η διαδικασία παραγωγής είναι 
αποφασιστικής σημασίας για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις.

Μια αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει τα ζητήματα στα οποία μια μονόπλευρη 
ερμηνεία του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με τους 
γενικούς κοινωνικούς στόχους τόσο των ευρωπαϊκών συνθηκών όσο και της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσον δημόσιες αναθέτουσες 
αρχές (π.χ. νοσοκομεία) μπορούν να καταφύγουν και σε περιφερειακά προϊόντα κατά την 
προμήθεια τροφίμων προκειμένου να αποφύγουν περιττή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Απλούστευση και μεγαλύτερη ευελιξία
Η απλούστευση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και μια βελτιωμένη 
πρόσβαση σε ευέλικτα μέσα θα συμβάλει στην προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων 
δημοσίων συμβάσεων. Η εισηγήτρια προτείνει εν προκειμένω διάφορες δυνατότητες όπως η 
συστηματική παρακολούθηση της αγοράς, η καλύτερη αξιοποίηση της σύμβασης με 
διαπραγμάτευση για την οποία έχει προηγηθεί προκήρυξη και άλλων συνοδευτικών μέτρων 
με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας ή η γενική έγκριση εναλλακτικών προσφορών, όπου θα 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η πτυχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δυνατότητα αναφοράς σε 
απαιτήσεις απόδοσης και λειτουργίας είναι καλύτερη από τις αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές για να επιτύχουν οι δημόσιες συμβάσεις καινοτόμα και επικεντρωμένα στο 
περιβάλλον αποτελέσματα. Επίσης, πρέπει να διευκολυνθεί η προσαρμογή ή η διόρθωση 
λαθών στις προσφορές –φυσικά με αντίστοιχες εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο έλεγχος της διαδικασίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναθεώρησης πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την προσαρμογή 
των οριακών τιμών· αυτό επισημαίνεται σε πολλές γνωμοδοτήσεις, αλλά το θέμα αποτελεί 
επίσης αντικείμενο μεγάλων διαφωνιών στις συζητήσεις και ασφαλώς θα ήταν εύλογο να 
διοργανωθεί γι’ αυτό μια πρόσθετη ακρόαση. 

Όμως η εισηγήτρια επισημαίνει επίσης ότι η νομική πλευρά της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης δεν πρέπει να υπερεκτιμάται· η Επιτροπή πρέπει επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη 
στήριξη ως προς την πρακτική πλευρά, π.χ. για την οργάνωση της ανταλλαγής εμπειριών ή 
                                               
1 ΔΕΚ, υπόθεση C-448/01, EVN AG και Wienstrom GmbH κατά της Δημοκρατίας της Αυστρίας, 4 Δεκεμβρίου 
2003, Συλλογή (2003) I-14527.
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την ανάπτυξη δοκιμασμένων πρακτικών και μεθόδων, καθώς και τη στήριξη προγραμμάτων 
κατάρτισης στα κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, η κατάρτιση αυτή δεν θα πρέπει να απευθύνεται 
μόνο στις τοπικές αναθέτουσες αρχές, αλλά να συμπεριλαμβάνει και φορείς λήψης πολιτικών 
αποφάσεων και άλλους παράγοντες, ιδίως μη κυβερνητικές οργανώσεις, που προσφέρουν 
κοινωνική υπηρεσία. Εδώ θα μπορούσε κανείς να επωφεληθεί και από τις εμπειρίες της 
Γαλλίας, καθώς το μοντέλο αυτό δοκιμάζεται αυτό το διάστημα στην εν λόγω χώρα.

Πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Η εισηγήτρια επεσήμανε ήδη στην περυσινή της έκθεση «σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων» τη σημασία αυτού του ζητήματος και συνέστησε διάφορα 
μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ. Η πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις συναντά πολλά εμπόδια, ενώ και η εφαρμογή της Small Business Act δεν είναι 
ικανοποιητική σε πολλά κράτη μέλη. 

Η εισηγήτρια προτείνει για τον λόγο αυτόν μέτρα που, αφενός, θα μειώσουν το κόστος 
συναλλαγών για τις ΜΜΕ, όπως η αρχή «μόνο μία φορά», σύμφωνα με την οποία στο τέλος 
της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεούνται να καταθέσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μόνο 
οι επιτυχόντες προσφέροντες, ή η δημιουργία ενός τυποποιημένου «διαβατηρίου δημοσίων 
συμβάσεων», με τη μορφή ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης, στο οποίο θα 
αποθηκεύονται τα ανάλογα πιστοποιητικά· τέτοια συστήματα υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη.

Αφετέρου, θα πρέπει να προωθηθεί και να απαιτηθεί η διαίρεση των συμβάσεων σε παρτίδες· 
εδώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί η διαδικασία της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» που θα 
προσέφερε μεγαλύτερη διαφάνεια. 
Περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των ΜΜΕ είναι ο προσανατολισμός προς την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η βελτίωση της έγκρισης εναλλακτικών 
προσφορών, η μεγαλύτερη αξιοποίηση της σύμβασης με διαπραγμάτευση και γενικά η 
απλούστευση και η μεγαλύτερη ευελιξία των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Δημόσιες ηλε-συμβάσεις
Το σχέδιο δράσης για την επέκταση της χρήσης των δημόσιων ηλε-συμβάσεων στην ΕΕ 
δυστυχώς δεν πέτυχε τον στόχο του για διεκπεραίωση του 50% των δημοσίων συμβάσεων 
μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας το 2010. Οι μέσες τιμές είναι μόλις 5%. Από την άποψη 
αυτή, επιτυχία σημείωσαν λίγες μόνο χώρες, όπως η Πορτογαλία. Για τον λόγο αυτόν, η 
εισηγήτρια επικροτεί την Πράσινη Βίβλο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη στον τομέα αυτόν και να 
συμπεριλάβει στην αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις τους απαραίτητους 
κανόνες για την προαγωγή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων εντός της ΕΕ.


