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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

riigihangete ajakohastamise kohta
(2011/2048(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse direktiive 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ riigihankelepingute sõlmimise korra 
kohta1 ja direktiivi 2007/66/EÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohta2;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut ELi riigihankepoliitika ajakohastamise kohta 
(KOM(2011)0015);

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut e-riigihangete laiema kasutuselevõtu kohta 
ELis (KOM(2010)0571);

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni ühtse turu kohta ettevõtluse ja 
majanduskasvu edendajana3;

– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni uute arengute kohta riigihangetes4;

– võttes arvesse oma 3. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „Kommertskasutusele eelnevad 
hanked: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste 
tagamiseks Euroopas”5;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus“ 
(KOM(2010)0543);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne 
turumajandus: 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise 
kaubavahetuse parendamiseks” (KOM(2010)0608);

– võttes arvesse professor Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet „Ühtse turu uus 
strateegia”; 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti SEK(2010)1214;

– võttes arvesse raportit, mis käsitleb hinnangut VKEde juurdepääsule riigihanketurgudele 
Euroopa Liidus”6;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Keskkonnahoidlikud riigihanked” (KOM(2008)0400);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kõigepealt mõtle väikestele” Euroopa 

                                               
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.
2 ELT L 335, 20.12.2007, lk 31.
3 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2011)0146.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0173.
5 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 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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väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” (KOM(2008)0394);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus Innovaatiline 
liit“ (KOM(2010)0546);

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust „ELi riigihankepoliitika ajakohastamine: 
Euroopa hanketuru tõhustamine”;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust rohelise raamatu „ELi 
riigihankepoliitika ajakohastamine: Euroopa hanketuru tõhustamine” kohta;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust rohelise raamatu kohta e-
riigihangete laiema kasutuselevõtu kohta ELis;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et hästi toimiv hanketurg on ülioluline, et edendada ühtset turgu, ergutada 
konkurentsi ja innovatsiooni, soodustada paremat keskkonna- ja kliimakaitset ja 
sotsiaalset kaasamist ning saavutada optimaalne väärtus kodanike, ettevõtete ja 
maksumaksjate jaoks;

1. kiidab heaks komisjoni rohelise raamatu ja ulatuslikud konsultatsioonid riigihangete 
direktiivide läbivaatamise lähtepunktina vastavalt Lissaboni lepingu sätetele ning Euroopa 
Kohtu kohtupraktikale ja kooskõlas läbivaadatud riigiabi eeskirjadega;

2. juhib tähelepanu sellele, et riigihanke-eeskirjad on muutunud liiga keeruliseks ja 
üksikasjalikuks, mis toob kaasa kulukad ja koormavad haldusmenetlused; soovitab 
eeskirju võimalusel lihtsustada ja lisada neisse vajadusel selgitused; juhib tähelepanu 
sellele, et infotehnoloogia laialdasem kasutamine on halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel samuti suure tähtsusega ja et Euroopa e-riigihangete algatused tuleks viia 
seetõttu kooskõlla hanke-eeskirjade reformiga;

Esimene ülesanne: õigusselguse parandamine 

3. palub selgitada direktiivide kohaldusala; tuletab meelde, et riigihangete peamiseks 
eesmärgiks on kaupade, tööde ja teenuste ostmine riigiasutuste poolt kodanike vajaduste 
rahuldamiseks; juhib tähelepanu sellele, et menetluse riigihankena kvalifitseerimiseks 
peab see tooma hankijale otsest kasu;

4. kutsub üles selgitama kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga direktiivides sisalduvaid 
mõisteid – näiteks mõistet „avalik-õiguslik isik”;

5. tuletab meelde oma 2010. aasta mai resolutsiooni uute arengute kohta riigihangetes, milles 
võeti arvesse Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikat ja asuti seisukohale, et 
avaliku sektori sisene koostöö jääb riigihankeid reguleerivate eeskirjade kohaldamisalast 
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välja, kui on täidetud järgmised tingimused: partnerluse eesmärk on kõigile asjaomastele 
kohalikele omavalitsustele ülesandeks tehtud avaliku teenuse osutamine ja nimetatud 
ülesannet täidavad üksnes asjaomased ametiasutused, s.t eraisikuid või eraettevõtteid ei 
kaasata; rõhutab, et selgitused tuleb kodifitseerida riigihangete direktiivides; 

6. rõhutab, et kontsessioonid teenustele tuleb Euroopa hanke-eeskirjade kohaldamisalast 
välja jätta; märgib, et komisjonil on kavas esitada eraldi õigusaktide ettepanekud 
kontsessioonide kohta teenustele; on seisukohal, et sellega tuleks tegeleda direktiivide 
läbivaatamise käigus üksnes õigusaktide edasise killustumise vältimiseks;

7. rõhutab, et praegune A- ja B-teenuste kategooriateks liigitamine tuleks säilitada, kuni B-
teenuste „kergemad” sätted on põhjendatud nende iseloomulike joontega peamiselt 
kohalikult või piirkondlikult osutatavate teenustena;

8. palub komisjonil läbivaatamist käsitlev direktiiv võimalikult kiiresti läbi vaadata ja viia 
see kooskõlla läbivaadatud riigihangete direktiividega;

Teine ülesanne: riigihangete potentsiaali igakülgne arendamine – parim hinna ja 
kvaliteedi suhe

9. on seisukohal, et riigihangete potentsiaali igakülgseks ärakasutamiseks tuleb kaotada 
madalaima hinna kriteerium ja et põhimõtteliselt peaks lepingute sõlmimiseks olema 
ainult üks võimalus: valida tuleb majanduslikult soodsaim pakkumine, mis sisaldab 
asjaomaste kaupade, teenuste või tööde kogu olelusringi kulusid;

10. rõhutab, et asjaolu, kas toode või teenus on toodetud säästvalt või mitte, on õigesti valitud 
toodet iseloomustavaks tunnuseks, mida saab kasutada võrdlemiseks toodete või 
teenustega, mida ei ole säästvalt toodetud; juhib tähelepanu sellele, et selgitada tuleks 
tootmisprotsessi puudutavate nõuete lisamise ulatust igat liiki lepingute tehnilistesse 
kirjeldustesse; osutab Wienstrom ikohtuasjale, millest on saanud klassikaline näide selle 
kohta, kuidas ja miks on tootmise iseloomulikud tunnused võimalik liigitada tehnilisteks 
kirjeldusteks;

11. juhib tähelepanu sellele, et kasvanud teadlikkus keskkonna ja kliima mõjust toodetele ja 
tegevustele tähendab, et kaaluda tuleks riigiasutustele võimaluse andmist kohalike 
tarnijate soodustamiseks ning uurida, millises ulatuses siseturu eeskirjad seda 
võimaldavad;

12. rõhutab, et ELi hanke-eeskirjade laiendamine „millist osta” valdkonda tähendaks praeguse 
korra olulist muutmist, mida tuleks hoolikalt hinnata; kahtleb, kas see aitab kaasa 
lihtsustamisele ja ühtlustamisele, kuid avaldab kartust, et pigem toob see kaasa paljude 
eranditega keerulisemad eeskirjad, mida oleks praktikas raske hallata;

Kolmas ülesanne: eeskirjade lihtsustamine ja paindlikumate menetluste võimaldamine

13. juhib tähelepanu sellele, et direktiivid on liiga üksikasjalikud ning muutunud kogu aeg 
tehnilisemaks ja keerulisemaks, samal ajal on nii hankijate kui tarnijate jaoks 
märkimisväärselt suurenenud kõnealuste eeskirjade mittejärgimise õiguslik risk; märgib, 
et probleemide kartus viib riskitundliku lähenemiseni, mis pidurdab innovatsiooni ja 
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säästvat arengut, mille tagajärjel valitakse parima kvaliteedi asemel liiga sageli odavaim 
hind;

14. pooldab selgeid ja lihtsaid eeskirju, mis on vähem üksikasjalikud ja põhinevad rohkem 
läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise üldistel põhimõtetel;

15. pooldab eelneva teatamisega läbirääkimismenetluste lubamist standardmenetlusena; on 
seisukohal, et väärkasutuse vastu on vaja kasutusele võtta täiendavad tagatised kirjalikele 
dokumentidele esitatavate nõuete vormis; nõuab, et komisjon lisaks direktiividesse 
raamlepingute suhtes paindlikumad sätted;

16. kordab oma nõuet lubada süstemaatiliselt alternatiivseid pakkumisi (või variante), kuna 
need on innovaatiliste lahenduste edendamisel ja levitamisel üliolulised; rõhutab, et 
tehnilised kirjeldused, milles viidatakse kasutusomadustele ja funktsionaalsetele nõuetele 
ning variantide selgesõnaline lubamine annab pakkujatele võimaluse uuenduslike 
lahenduste esitamiseks;

17. avaldab kahetsust, et pakkujatel on oma pakkumistes puuduste parandamiseks ainult 
piiratud võimalused; palub komisjonil seetõttu selgitada, milliseid puudusi võivad 
pakkujad parandada ja millised täiendavad kohandamised on lubatud ning kuidas tagada 
läbipaistvus ja võrdne kohtlemine;

18. juhib tähelepanu sellele, et hankijatel peaks olema võimalus ametliku hindamisaruande 
põhjal kasu saada eelnevast kogemusest pakkujaga; soovitab kehtestada väljaarvamistele 
ajapiirangu, mis peaks tagama läbipaistvuse ja objektiivsuse;

19. kritiseerib, et rohelises raamatus ei ole märgitud vajakajäämisi, riigihanke alaste 
kogemuste ja teadmiste puudumist; rõhutab nii hankijate kui turuosaliste 
professionaalsuse edendamise tähtsust; soovitab rajada olemasolevates riiklikes 
raamistikes tippkeskuste võrgustiku;

Neljas ülesanne: VKEde juurdepääsu parandamine

20. rõhutab, et VKEde jaoks käepärane juurdepääs riigihangetele on tööhõive ja säästva 
arengu säilitamiseks ülioluline; rõhutab, et menetluste lihtsustamine soodustab VKEde 
juurdepääsu ja võimaldab neil võrdsemal ja õiglasemal alusel osaleda;

21. palub komisjonil suurendada teadlikkust sellest, kui oluline on lepingute osadeks jagamine 
ja kaaluda „täida või selgita” põhimõtte rakendamist, kusjuures sellistes küsimustes nagu 
osadeks jagamine tuleb eeskirju täita või nende täitmata jätmist selgitada;

22. teeb ettepaneku lubada enda kinnitusi, kus see on asjakohane, ja nõuda 
originaaldokumente ainult esialgsesse nimekirja kantud kandidaatidelt või edukalt 
pakkujalt; palub komisjonil edendada nn „riigihangete passi võimalust”, eelistatavalt 
standardse elektroonilise registreerimissüsteemi vormis riiklikul tasandil, kuna seda laadi 
pass näitab, et ettevõtjal on olemas nõutud deklaratsioonid ja dokumendid; leiab, et see 
hoiaks märkimisväärselt kokku aega ja kulusid;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
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liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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SELETUSKIRI

Euroopa riigihankeõigus tähistab käesoleval aastal juubelit: neljakümne aasta eest, 26.7.1971, 
jõustus esmakordselt ehitustööde direktiiv 71/305/EMÜ. Seda sündmust mainitakse harva, ka 
rohelises raamatus ELi riigihankepoliitika ajakohastamise kohta viidatakse sellele direktiivile 
ainult üks kord. 40 aasta juubel sobiks kokkuvõtete tegemiseks ja analüüsimiseks, millised on 
Euroopa hankepoliitika edusammud ja ebaõnnestumised.

Edusammud: Euroopa riigihankeõigus on otsustavalt kaasa aidanud riigihangete 
läbipaistvamaks muutmisele ja korruptsiooni ja onupojapoliitikaga võitlemisele, olnud 
tõukejõuks hankijate professionaalseks muutumisel ja samuti kaasa aidanud hinnalangusele –
siin ilmneb siiski juba pahupool, sest paljudes uuringutes ja arvamustes heidetakse ette, et 
madalad hinnad tekkisid kvaliteedi ja innovatsiooni, aga ka toodete ja teenuste 
jätkusuutlikkuse arvel, s.t., et kogu olelusiringi kulusid on liiga vähe arvesse võetud.

Teised kulud on seevastu tõusnud, õigusküsimuste ühekülgse rõhutamise tõttu tõusid 
tehingukulud, välisnõustamist tuli kallilt sisse osta. Ettekavatsematult tugevdati riigiasutuste 
kalduvust panustada õiguskindlusetuse korral bürokraatlikele menetlustele, mille tagajärjel 
hakati vältima riske ja kahtluse korral valiti kõige uuenduslikuma või lihtsalt kõige parema 
asemel välja kõige odavam toode/teenus. Kõnealune areng on eriti probleemne majanduskriisi 
ja riigikassa vahendite vähesuse aegadel.

Seetõttu on tervitatav, et komisjon tahab Euroopa riigihankeõigust läbivaatamise käigus 
lihtsustada ja paindlikuks muuta. Esitatud roheline raamat lubab siiski teha järeldusi 
vastuolude esinemise kohta. Esiteks jätab 114 küsimuse maht ja üksikasjalikkus mulje, et 
kavas on tegelema hakata riigihangete mikrotasandil reguleerimisega, teiseks on mõningad 
küsimused või tehtud ettepanekud vastuolulised, nii võivad näiteks hangete kvoodid või 
kohustuslikud eesmärgid olla vastuolus lihtsustamise ja suurema õiguskindluse loomise 
eesmärgiga ja negatiivses mõttes kaasa aidata bürokraatia edasisele süvendamisele ja 
õiguslikule ülereguleerimisele.

Raportöör on seisukohal, et riigihankedirektiivide läbivaatamine peaks lähtuma sellest, et 
Euroopa riigihankeõigusest on Euroopas saanud tavapärane praktika: kui alguses olid 
vajalikud rangelt formaalsed menetlused, et luua riigihangete valdkonnas teatav 
professionaalsus ning harjutada hankijaid läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja konkurentsi 
põhimõtetega, siis nüüdseks on see kujunenud tavapäraseks praktikaks. Nüüd on oluline 
hankeõigus uuesti lihtsamaks muuta ja selle tegeliku sisu juurde tagasi suunata, milleks on 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja konkurentsi tagamine.

Õigusselgus ja õiguskindlus
Loomulikult peab läbivaatamine toimuma ettevaatlikult, parimaid tavasid ei tohi kahtluse alla 
seada – siia alla kuulub näiteks kaheks direktiiviks jagamine või tarneteks, ehitustöödeks ja 
teenusteks liigitamine, aga ka A- ja B-teenusteks liigitamine. B-teenuste kohta kehtivad 
erieeskirjad on põhjendatud nende teenuste esmajoones kohaliku iseloomuga. Mõningate 
finantsteenuste osas valitseb siiski ebaselgus, ka päästeteenuste liigitus tuleks selgemalt 
reguleerida.
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Lisaks esineb palju õigusselgusetust, mis on minevikus ikka ja jälle kaasa toonud 
kaebusemenetlusi või kohtuprotsesse. Riigihankeid iseloomustab eriliselt kõrge „hagiväärtus”
ja läbivaatamine peaks ka kaasa aitama selle nn vaidluskultuuri kaotamisele ja suurema 
õiguskindluse loomisele, ainult sel viisil on võimalik riigihangete potentsiaali majanduse 
uuendusliku ja jätkusuutliku arengu huvides paremini ja hõlpsamalt ära kasutada, mis on väga 
oluline eelkõige majanduskriisi ja suurte riigivõlgade ajal.

Direktiivide kohaldamisalas tuleks selgitada, et tegemist on riigihangete reguleerimisega, mis 
peavad vastavalt Euroopa Kohtu viimastele otsustele tooma hankijale otsest majanduslikku 
kasu; et avaliku sektori sisesele koostööle ei laiene vastavalt Euroopa Kohtu määratlustele 
riigihankeõigus ja ka kontsessioonid teenustele jäävad riigihankedirektiivide kohaldamisalast 
välja.
Kui komisjon esitab kontsessioonide kohta teenustele eraldi korra, peaks see vastavalt 
Euroopa Kohtu viimastele otsustele piirduma kõige vajalikumaga, kohaldamisala tuleb 
määratleda kooskõlas teenuste direktiiviga ja parlamendis käsitlemine peab toimuma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisega paralleelselt, et hoida ära õiguse edasine killustumine 
ja tagada järjepidevus. Nendes raamides tuleks luua selgus ka avaliku ja erasektori partnerluse 
jaoks vajaliku õiguskindluse osas.

Innovatsioon ja jätkusuutlikud riigihanked
Raportöör kiidab selgesõnaliselt heaks komisjoni jõupingutused seada riigihanked paremini 
üldiste ühiskondlike eesmärkide teenistusse, kuid juhib tähelepanu sellele, et suurim takistus 
peitub riigihankedirektiivides endis. Seni kuni odavaima pakkumise kriteeriumil on 
direktiivides majanduslikult soodsaima pakkumisega ühesugune tähtsus, ei teki selles 
valdkonnas hankijate suuri majandusprobleeme silmas pidades erilisi muutusi. Siin 
saavutatakse muutus ainult juhul, kui majanduslikult soodsaim pakkumine muudetakse 
reegliks (nt vastavalt põhimõttele „täida või selgita”) ja sellise pakkumise väljaselgitamise 
kriteeriumid paremini käsitletavaks.

Riigihangete aluseks peaks seega olema majanduslikult soodsaima pakkumise kriteerium, 
võttes arvesse tarne, ehitustöö või teenuse kogu olelusringi kulusid, kusjuures komisjonilt 
nõutakse olelusringi kulude leidmise sellise metoodika väljatöötamist, mis läheb kaugemale 
seni ühekülgselt energiatõhususest lähtuvast metoodikast ja hõlmab kõiki jätkusuutlikkuse 
küsimusi.

Lisaks tuleks selgitada, et tehnilistesse kirjeldustesse on võimalik lisada jätkusuutliku ja 
eetiliselt vastutustundliku tootmise kriteeriumid, sellest keeldumiseks puuduvad juriidilised 
alused, vastupidi, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas Wienstrom1 näitas, et jätkusuutlike 
riigihangete korral on otsustav tähtsus just tootmisprotsessil.

Läbivaatamise käigus tuleks selgitada ka küsimused, mille puhul võib riigihankeõiguse 
ühepoolne tõlgendus sattuda vastuollu nii Euroopa lepingute kui Euroopa 2020. aasta 
strateegia üldiste ühiskondlike eesmärkidega. Näiteks tuleks kontrollida, millises ulatuses 
võivad hankijad (nt haiglad) kasutada toidu hankimisel ka piirkondlikke tooteid, et vältida 
tarbetut koormust keskkonnale.
                                               
1 EK, kohtuasi C-448/01, EVN AG ja Wienstrom GmbH vs Austria Vabariik, 4. detsember 2003, Euroopa Kohtu 
Lahendid (2003) I-14527.
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Lihtsustamine ja paindlikuks muutmine
Euroopa riigihanke-eeskirjade lihtsustamine ja parem juurdepääs paindlikele vahenditele aitab 
kaasa jätkusuutlike ja uuenduslike hangete edendamisele. Raportöör pakub selleks välja 
erinevaid võimalusi, näiteks turu süstemaatiline jälgimine, eelneva teatamise ja täiendavate 
meetmetega läbirääkimismenetluse parem kasutamine läbipaistvuse suurendamiseks või 
kõrvalpakkumiste üldine lubamine, võttes eelkõige arvesse säästvast arengust lähtuvaid 
pakkumisi. Keskkonnahoidlike ja uuenduslike hanketulemuste saavutamiseks sobib paremini 
võimalus lähtuda üksikasjalike tehniliste kirjelduste asemel kasutusomadustest ja 
funktsionaalsetest nõuetest. Lihtsustada tuleb ka pakkumises sisalduvate vigade kohandamise 
või parandamise võimalust – loomulikult koos vastavate garantiidega menetluse läbipaistvuse 
ja kontrolli tagamiseks.

Lisaks tuleb läbivaatamise raames algatada arutelu piirmäärade kohandamise üle, sellele 
viidatakse mitmetes arvamustes, kuid selles küsimuses on väga vastuolulisi seisukohti ja 
kindlasti oleks otstarbekas korraldada sellel teemal täiendav istung.

Raportöör juhib tähelepanu ka sellele, et hankeprotsessi õiguslikku külge ei tohi üle hinnata, 
komisjon peab pakkuma rohkem tuge ka praktilise poole pealt, näiteks kogemuste vahetamise 
või parimate menetluste ja meetodite väljatöötamise korraldamisel ning toetama 
liikmesriikides läbiviidavaid koolitusprogramme. Koolitused ei tohiks olla suunatud ainult 
kohalikele hankijatele, vaid kaasata tuleb ka poliitiliste otsuste vastuvõtjad ja teised osalejad, 
eelkõige sotsiaalteenuseid osutavad valitsusvälised organisatsioonid. Siin võiks kasu olla ka 
Prantsuse kogemustest, sest kõnealust mudelit praegu Prantsusmaal testitakse.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) juurdepääs
Raportöör osutas selle küsimuse tähtsusele juba oma eelmise aasta raportis uute arengute 
kohta riigihangetes ja soovitas VKEde juurdepääsu parandamiseks erinevaid vahendeid.
VKEde juurdepääsu riigihangetele takistavad arvukad tõkked, ka väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act“ rakendamine jätab paljudes liikmesriikides soovida.

Raportöör esitab seetõttu meetmed, mis vähendavad esiteks VKEde tehingukulusid, nagu 
põhimõte „ainult üks kord“, mille kohaselt peavad hankemenetluse lõpus 
originaaldokumendid esitama ainult edukad pakkujad või siis standardse riigihangete passi 
väljatöötamine elektroonilise registri kujul, kuhu salvestatakse vastavad sertifikaadid, 
mõningates liikmesriikides on sellised süsteemid juba olemas.
Teiseks tuleks rohkem edendada ja nõuda osadeks jagamist, siin võiks suurema läbipaistvuse 
tagamiseks kohaldada menetlust „täida või selgita“.
Täiendavad meetmed VKEde toetamiseks on lähtumine majanduslikult soodsaimast 
pakkumisest, kõrvalpakkumiste suurem lubamine, läbirääkimismenetluse ulatuslikum 
kasutamine ja riigihanke-eeskirjade üldine lihtsustamine ja paindlikuks muutmine.

e-riigihanked
e-riigihangete kõikjal Euroopas kasutuselevõtu tegevuskava ei ole kahjuks oma eesmärki 
täitnud: 2010. aastal sõlmiti 50% hankelepingutest elektroonilisel meetodil. Keskmised 
näitajad jäävad ligikaudu 5% juurde. Sellest aspektist olid edukad ainult mõned riigid, näiteks 
Portugal. Raportöör kiidab seetõttu heaks rohelise raamatu e-riigihangete kohta ja kutsub 
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Euroopa Komisjoni üles võtma selles valdkonnas suurem poliitiline vastutus ja integreerima 
riigihankedirektiivide läbivaatamisse ELis e-riigihangete edendamiseks vajalikud eeskirjad.


