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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl viešųjų pirkimų modernizavimo
(2011/2048(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į direktyvas 2004/18/EB ir 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų1 ir į Direktyvą 
2007/66/EB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų2,

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą dėl ES viešųjų pirkimų politikos 
modernizavimo (COM(2011) 0015),

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Platesnis e. viešojo pirkimo sistemos 
naudojimas Europos Sąjungoje“ (COM(2010) 0571),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos siekiant 
skatinti verslą ir augimą3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl naujovių viešųjų pirkimų 
sistemoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją „Ikiprekybiniai viešieji pirkimai. 
Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas Europoje 
(2008/2139(INI))“5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ 
(COM(2010) 0543),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant 
labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą 
darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. profesoriaus Mario Monti pranešimą „Nauja 
bendrosios rinkos ataskaita“,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą SEC(2010) 1214,

– atsižvelgdamas į ataskaitą „MVĮ galimybių patekti į ES viešųjų pirkimų rinkas 
vertinimas“6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“ 
(COM(2008) 0400),

                                               
1 OL L 134, 2001 4 30, p. 1.
2 OL L 335, 2007 12 20, p. 31.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0146.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0173.
5 OL C 67E, 2010 3 18, p. 10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.



PE467.024v03-00 4/11 PR\872118LT.doc

LT

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ Europos 
iniciatyva „Small Business Act“ (COM(2008) 0394),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Strategijos Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ (COM(2010) 0546),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl dokumento „ES viešųjų pirkimų 
politikos modernizavimas. Efektyvesnės Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Žaliosios knygos „ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimas. Efektyvesnės Europos 
viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Žaliosios knygos dėl „Platesnio e. viešojo pirkimo sistemos naudojimo Europos 
Sąjungoje“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi tinkamai veikianti viešųjų pirkimų rinka yra labai svarbi siekiant stiprinti 
bendrąją rinką, skatinti konkurenciją ir inovacijas, skatinti aukšto lygio aplinkos ir klimato 
apsaugą ir užtikrinti didžiausią naudą piliečiams, verslo įmonėms ir mokesčių 
mokėtojams,

1. pritaria Komisijos žaliajai knygai ir plataus masto konsultavimosi procesui kaip viešųjų 
pirkimų direktyvų peržiūros atskaitos taškui, laikantis Lisabonos sutarties nuostatų ir 
Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikos bei atsižvelgiant į peržiūrėtas valstybės 
pagalbos taisykles;

2. nurodo, kad viešųjų pirkimų taisyklės tapo pernelyg sudėtingos ir išsamios, dėl to 
administracinės procedūros yra brangios ir sudėtingos; rekomenduoja jas kuo labiau 
supaprastinti, pateikiant, kai reikia, paaiškinimus; nurodo, kad platesnio masto 
informacinių technologijų naudojimas taip pat bus labai svarbus siekiant sumažinti
administracines procedūras ir sąnaudas, ir kad todėl Europos iniciatyvos dėl e. viešųjų 
pirkimų turėtų būti įgyvendinamos kartu su viešųjų pirkimų taisyklių pertvarka;

Pirmasis uždavinys: teisės aktų aiškumo didinimas

3. prašo išaiškinti direktyvų taikymo sritį; primena, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas –
valdžios institucijų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas siekiant patenkinti savo 
piliečių poreikius; nurodo, kad tam, jog procedūra būtų laikoma viešuoju pirkimu, 
perkančioji organizacija turi gauti tiesioginę naudą;

4. ragina išaiškinti direktyvose pateiktas apibrėžtis, laikantis ETT praktikos – pvz., apibrėžtį 



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

LT

„įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“;

5. primena savo 2010 m. gegužės mėn. rezoliuciją dėl naujovių viešųjų pirkimų sistemoje, 
kurioje atsižvelgta į ETT praktiką ir nuspręsta, kad viešojo sektoriaus subjektų 
bendradarbiavimui viešųjų pirkimų taisyklės netaikytinos, jeigu tenkinami šie kriterijai: 
partnerystės tikslas buvo visų savivaldos institucijų pareigos – kokios nors su viešuoju 
interesu susijusios užduoties – įgyvendinimas ir šias užduotis įgyvendino išskirtinai tik 
atitinkamos viešosios institucijos, t. y. nenaudojant privačiojo kapitalo; pabrėžia, kad šie 
paaiškinimai turėtų būti kodifikuoti viešųjų pirkimų direktyvose;

6. pabrėžia, kad viešųjų paslaugų koncesijoms Europos viešųjų pirkimų taisyklės 
netaikomos; pažymi Komisijos ketinimą pasiūlyti atskirus teisės aktus dėl viešųjų 
paslaugų koncesijų; mano, kad peržiūrint direktyvas šis klausimas turėtų būti apsvarstytas 
tik siekiant išvengti tolesnio teisės aktų nenuoseklumo;

7. pabrėžia, kad ir toliau turėtų būti skiriamos A ir B paslaugų kategorijos, kaip tai yra 
daroma, nes B paslaugų kategorijai taikomos mažiau griežtos nuostatos pateisinamos dėl 
jų, kaip daugiausia vietos arba regioniniu lygmeniu teikiamų paslaugų, savybių;

8. prašo Komisijos nedelsiant peržiūrėti Teisių gynimo priemonių direktyvą ir suderinti ją su 
peržiūrėtomis viešųjų pirkimų direktyvomis;

Antrasis uždavinys: visapusiško viešųjų pirkimų potencialo plėtojimas – geriausias kainos 
ir kokybės santykis

9. mano, kad siekiant visapusiškai išplėtoti viešųjų pirkimų potencialą turi būti panaikintas 
mažiausios kainos kriterijus ir kad iš esmės turėtų būti tik vienas sutarties sudarymo 
būdas: turėtų būti pasirinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – įskaitant viso 
atitinkamų prekių, paslaugų arba darbų gyvavimo ciklo sąnaudas;

10. pabrėžia, kad prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo tausumas pagrįstai laikomas 
produkto kriterijumi, kuris gali būti naudojamas, palyginti su netausiai pagamintomis 
prekėmis arba suteiktomis paslaugomis; nurodo, kad turėtų būti aiškiau nustatytos 
sąlygos, kada į visų rūšių sutarčių technines specifikacijas turi būti įtraukti reikalavimai 
dėl gamybos proceso; atkreipia dėmesį į bylą Wienstrom, kuri tapo klasikiniu pavyzdžiu, 
kaip ir kodėl gamybos charakteristikos gali būti laikomos techninėmis specifikacijomis;

11. nurodo, kad geresnis informuotumas apie produktų ir veiklos poveikį aplinkai ir klimatui 
reiškia, kad reikėtų apsvarstyti galimybę valdžios institucijoms palankiau vertinti vietos 
tiekėjus ir išnagrinėti sąlygas, kuriomis vidaus rinkos taisyklės leistų tai padaryti;

12. pabrėžia, kad bet kokio masto ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymo išplėtimas į „ką 
pirkti“ sritį būtų svarbus dabartinės tvarkos pokytis, kuris turėtų būti nuodugniai 
įvertintas; abejoja, kad tai prisidėtų prie paprastinimo ir racionalizavimo proceso, ir 
nuogąstauja, kad dėl to taisyklės taps dar sudėtingesnės, nes būtų pateikiama daug išimčių, 
kurias realybėje būtų sunku suvaldyti;

Trečiasis uždavinys: taisyklių paprastinimas ir lankstesnių procedūrų nustatymas
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13. nurodo, kad direktyvos yra pernelyg išsamios ir jose pateikiama vis daugiau techninio 
pobūdžio informacijos ir jos tampa sudėtingesnės, taip pat labai padidėjo teisinė rizika, 
kad šias taisykles pažeis tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai; pažymi, kad 
iššūkių vengimas lemia baimę rizikuoti, o dėl to slopinamos inovacijos ir tvarus 
vystymasis, todėl tikrai pernelyg dažnai pasirenkama mažiausia kaina, o ne ekonomiškai 
geriausias variantas;

14. pasisako už aiškias ir paprastas taisykles, kai jos pateikiamos ne taip išsamiai ir daugiau 
vadovaujamasi bendrais skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principais;

15. pasisako už iš anksto skelbiamas derybas kaip standartinę procedūrą; mano, kad kaip 
papildomos apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemonės turėtų būti nustatyti reikalavimai 
dėl rašytinių dokumentų; ragina Komisiją direktyvose nustatyti lankstesnes nuostatas dėl 
bendrųjų susitarimų;

16. pakartoja savo prašymą dėl sistemingo leidimo teikti alternatyvius pasiūlymus (arba 
variantus), nes tai lemiamas veiksnys skatinant ir platinant novatoriškus sprendimus; 
pabrėžia, kad poreikio aprašymas nurodant pajėgumo ir funkcionalumo reikalavimus bei 
aiškus leidimas teikti variantus pasiūlymo teikėjams suteikia galimybę siūlyti novatoriškus 
sprendimus;

17. apgailestauja, kad konkurso dalyvių galimybės ištaisyti savo pasiūlymų klaidas yra 
ribotos; todėl prašo Komisijos nustatyti, kokias klaidas konkurso dalyviai gali ištaisyti ir 
kokius papildomus tikslinimus galima atlikti ir kaip užtikrinti skaidrumą bei vienodą 
požiūrį;

18. nurodo, kad perkančiosioms organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti, 
vadovaujantis oficialia įvertinimo ataskaita, ankstesne patirtimi konkurso dalyvio 
atžvilgiu; rekomenduoja išimčių atžvilgiu nustatyti terminą, kuriuo būtų užtikrintas 
skaidrumas ir objektyvumas;

19. kritikuoja, kad žaliojoje knygoje nepaminėti trūkumai, patirties ir žinių viešųjų pirkimų 
srityje trūkumas; pažymi, kaip svarbu skatinti perkančiųjų organizacijų ir rinkos dalyvių 
profesionalumą; rekomenduoja sukurti kompetencijos centrų tinklą dabartinėse 
nacionalinėse sistemose;

Ketvirtasis uždavinys: geresnių galimybių dalyvauti MVĮ sudarymas

20. pabrėžia, kad gerų galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose sudarymas MVĮ yra 
gyvybiškai svarbus siekiant išsaugoti darbo vietas ir tvarų vystymąsi; pažymi, kad 
supaprastinus procedūras MVĮ bus suteikta geresnių galimybių dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose ir jos galės juose dalyvauti lygesnėmis ir sąžiningesnėmis sąlygomis;

21. prašo Komisijos didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu pirkimą skirstyti dalimis ir 
svarstyti galimybę taikyti principą „taikyk arba paaiškink“, kuriuo vadovaujantis 
privaloma laikytis taisyklių dėl tokių aspektų kaip skirstymas į dalis arba jų nesilaikymas 
turi būti paaiškintas;

22. siūlo, kad, esant galimybei, būtų leista teikti įmonių parengtus pareiškimus, ir kad 
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originalių dokumentų būtų reikalaujama tik iš kandidatų, įtrauktų į galutinį sąrašą, arba 
konkurso laimėtojų; prašo, kad Komisija skatintų naudotis „viešųjų pirkimų pasu“, 
pirmenybę teikiant nacionalinio lygmens elektroninės registracijos sistemai, nes toks 
pasas įrodytų, kad dalyvis turi reikiamus pareiškimus ir dokumentus; mano, kad tokiomis 
priemonėmis būtų sutaupyta labai daug laiko ir išteklių;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisė šiais metais švenčia jubiliejų: prieš keturiasdešimt 
metų, 1971 m. liepos 26 d. pirmą kartą įsigaliojo Direktyva 71/305/EEB dėl viešojo darbų 
pirkimo. Šis įvykis minimas retai, o Žaliojoje knygoje dėl ES viešųjų pirkimų politikos 
modernizavimo ši direktyva nurodoma tik kartą. O 40-ojo jubiliejaus proga derėtų surinkti 
duomenis ir išanalizuoti Europos Sąjungos viešųjų pirkimų politikos laimėjimus ir nesėkmes.

Laimėjimai. Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisė labai padėjo didinti viešųjų pirkimų 
skaidrumą, kovoti su korupcija ir nepotizmu, paskatino perkančiąsias organizacijas tapti 
profesionalesnėmis, tokie veiksmai taip pat padėjo sumažinti kainas, tačiau apie tai kalbant 
reikia paminėti ir kitą pusę: daugelyje tyrimų ir nuomonių skundžiamasi, kad kainos sumažėjo 
pablogėjus kokybei ir sumažėjus inovacijoms ir kad per menkai atsižvelgiama į produktų ir 
paslaugų tvarumo aspektą, t. y. į jų sąnaudas viso gyvavimo ciklo metu.

Bet kitos sąnaudos padidėjo: vienpusiškai pabrėžiant teisinius klausimus išaugo sandorių 
išlaidos, išorės konsultantų paslaugos tapo brangesnės. Taip pat visai to nenorint buvo 
sustiprinta tendencija viešosiose įstaigose esant teisiniam netikrumui laikytis biurokratinių 
procedūrų, dėl ko buvo vengiama rizikuoti ir kilus abejonių užuot pasirinkus inovatyviausius 
ir paprasčiausiai geriausius produktus ar paslaugas, buvo pasirenkami pigiausi. Ši tendencija 
ypač aktuali ekonomikos krizės metu esant viešųjų finansų stygiui.

Todėl reikia džiaugtis, kad Komisija persvarstydama Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę 
siekia ją padaryti paprastesnę ir lankstesnę. Tačiau pateikta žalioji knyga pagrįsta 
prieštaravimais. Vieno šimto keturiolikos klausimų apimtis ir išsamumas kelia įspūdį, kad 
norima labai išsamiai reguliuoti viešuosius pirkimus, bet kai kurie klausimai arba pateikti 
pasiūlymai yra prieštaringi, todėl, pavyzdžiui, kvotos ar įpareigojančio pobūdžio tikslai 
vykdant viešuosius pirkimus gali prieštarauti iškeltam tikslui – padaryti procedūrą paprastesnę 
ir suteikti daugiau teisinio saugumo ir taip neigiamai prisidėti didinant biurokratizmą bei 
teisinį reguliavimą.

Pranešėja mano, kad persvarstant viešuosius pirkimus reglamentuojančias direktyvas reikėtų 
remtis ta nuostata, jog Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisė Europoje yra įprasta 
procedūra: jei iš pradžių buvo būtinos griežtos oficialios procedūros, kad viešųjų pirkimų 
praktikoje būtų pasiektas tam tikras profesionalumo lygis ir viešųjų pirkimų organizatoriai 
priprastų prie skaidrumo, nediskriminavimo bei konkurencijos principų, tai dabar jau tapo 
įprasta. Dabar reikėtų sumažinti viešųjų pirkimų teisės reguliavimą ir sutelkti dėmesį jos esmę 
– skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos užtikrinimą.

Teisinis aiškumas ir saugumas
Savaime suprantama, persvarstant direktyvas reikia elgtis atsargiai, nereikėtų abejoti 
pasiteisinusia praktika, pavyzdžiui, direktyvų suskirstymu ir skirstymu pagal pobūdį – darbus, 
prekes ir paslaugas, taip pat reikėtų palikti skirstymą pagal A ir B paslaugoms taikomus 
režimus. Specialų B paslaugoms taikomą režimą ypač pagrindžia šių paslaugų vietos pobūdis. 
Tačiau dėl kai kurių finansinių paslaugų kyla neaiškumų, taip pat reikėtų nustatyti aiškesnes 
taisykles dėl pagalbos tarnybų.
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Taip pat yra daug teisinio neapibrėžtumo atvejų, kai praeityje buvo skundžiamasi arba iškeltos 
bylos teismuose. Viešųjų pirkimų sričiai ypač būdingos prieštaringi atvejai, direktyvų 
persvarstymas taip pat turėtų padėti užkirsti kelią tokiems prieštaringiems atvejams ir 
padidinti teisinį saugumą – tik taip galima labiau ir paprasčiau išnaudoti viešųjų pirkimų 
teikiamas galimybes inovatyviam ir tvariam valstybės ekonomikos vystymuisi, nes šios 
galimybės esant ekonomikos krizei ir valstybėms smarkiai įsiskolinus yra labai svarbios.

Todėl direktyvų taikymo srityje reikėtų aiškiau nustatyti, kad reguliuojama viešoji pirkimo 
veikla, kuri, remiantis naujausiais Teisingumo Teismo sprendimais, perkančiosioms 
organizacijoms turi teikti tiesioginę ekonominę naudą; taip pat reikėtų pabrėžti, kad pagal 
Teisingumo Teismo apibrėžtis viešųjų pirkimų teisė nereglamentuoja viešųjų įmonių 
tarpusavio bendradarbiavimo ir kad viešuosius pirkimus reglamentuojančios direktyvos 
neapima viešųjų paslaugų koncesijų.
Jei Komisija dėl viešųjų paslaugų koncesijų pateiks atskirą teisės aktą, jame, remiantis 
naujausiais Teisingumo Teismo sprendimais, reikėtų apsiriboti būtiniausiomis nuostatomis, 
taikymo sritį apibrėžti pagal Paslaugų direktyvą ir šį teisės aktą Parlamente svarstyti tada, kai 
persvarstomos viešuosius pirkimus reglamentuojančios direktyvos – taip bus išvengta teisinių 
skirtumų ir užtikrintas nuoseklumas. Pagal tokį patį modelį reikėtų apibrėžti būtiną teisinį 
saugumą viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei.

Inovacijos ir tvarumą skatinantys viešieji pirkimai
Pranešėja labai džiaugiasi Europos Komisijos siekiu, kad viešaisiais pirkimais būtų labiau 
remiamas bendras interesas, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad didžiausia kliūtis slypi pačiose 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiose direktyvose. Kol direktyvose pigiausio pasiūlymo 
kriterijus bus toks pat svarbus, kaip ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, turint 
omenyje dideles ekonomines perkančiųjų organizacijų problemas šioje srityje, pokyčių bus 
mažai. Padėtis keisis tik tuomet, jei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas taps įprastas 
(pavyzdžiui, pagal principą „taikyk arba paaiškink“ (angl. apply or explain) ir bus galima 
tiksliau taikyti kriterijus šiam pasiūlymui nustatyti.

Taigi, viešieji pirkimai turėtų būti vykdomi pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų, įskaitant visas darbų, prekių ir paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas, o Komisija 
primygtinai raginama parengti metodiką, pagal kurią būtų nustatomos gyvavimo ciklo 
sąnaudos ir jos būtų apskaičiuojamos ne kaip iki šiol – vienpusiškai remiantis energijos 
vartojimo efektyvumo metodais, bet įtraukiant visus tvarumo aspektus.

Taip pat reikėtų aiškiau nustatyti, kad į technines specifikacijas galima įtraukti tvarios ir 
etiškai atsakingos gamybos kriterijus, to uždrausti nėra jokių teisinių priežasčių, priešingai, 
Teisingumo Teismo sprendimas byloje EVN AG ir Wienstrom GmbH prieš Austrijos 
Respubliką1 aiškiai parodė, kad vykdant tvarumo principais grįstą pirkimo veiklą gamybos 
procesas turi lemiamą vaidmenį.

Persvarstant direktyvas taip pat reikėtų atsakyti į klausimus, keliamus dėl vienpusiško viešųjų 
pirkimų teisės aiškinimo, kuris gali prieštarauti bendram interesui, Europos Sąjungos 
sutartims ir strategijai „Europa 2020“. Pavyzdžiui, reikėtų patikrinti, kaip perkančiosios 
                                               
1 2003 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo byla C-448/01 EVN AG ir Wienstrom GmbH prieš Republik 
Österreich, Rink. p. I-14527.
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organizacijos (pavyzdžiui, ligoninės), pirkdamos maisto produktus galėtų pirkti ir regioninius 
produktus, kad nebūtų nereikalingai teršiama aplinka.

Paprastesnės ir lankstesnės taisyklės
Paprastesnės Europos Sąjungos viešųjų pirkimų taisyklės ir geresnės galimybės naudotis 
lanksčiomis priemonėmis padės skatinti tvarią ir inovatyvią pirkimo veiklą. Pranešėja siūlo 
įvairių galimybių, pavyzdžiui, nuolat stebėti rinką, labiau išnaudoti derybų galimybę prieš tai 
apie jas paskelbus ir kitas papildomas priemones, kuriomis būtų didinamas skaidrumas arba 
leidžiama iš esmės pateikti papildomus pasiūlymus, ypač atsižvelgiant į tvaraus vystymosi 
principu pagrįstus pasiūlymus. Siekiant aplinkai mažiau kenksmingų ir inovatyvesnių pirkimo 
veiklos rezultatų galimybė remtis rezultatų arba funkciniais reikalavimais yra tinkamesnė nei 
išsamios techninės specifikacijos. Taip pat reikėtų palengvinti pasiūlymo pritaikymo arba 
klaidų ištaisymo konkurse procedūrą, žinoma, nustačius atitinkamas saugumo garantijas, kad 
būtų užtikrintas procedūros skaidrumas ir kontrolė.

Be to, persvarstant direktyvas reikia aptarti taikomų ribinių verčių taikymą, apie tai kalbama 
daugelyje nuomonių, tačiau šis klausimas kelia daug ginčų, todėl būtų prasminga šia tema 
surengti papildomą klausymą.

Tačiau pranešėja taip pat pabrėžia, kad nereikėtų pervertinti teisinės viešųjų pirkimų 
procedūros pusės, Komisija privalo suteikti daugiau paramos praktiniu atžvilgiu, pavyzdžiui, 
organizuodama keitimąsi patirtimi arba siūlydama pasiteisinusius procedūras ir metodus, taip 
pat remdama mokymo programas valstybėse narėse. Šie mokymai turėtų būti skirti ne tik 
vietos perkančiosioms organizacijoms, bet ir politinių sprendimų priėmėjams ir kitiems 
veikėjams, ypač socialines paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Šioje 
srityje gali būti naudinga Prancūzijos patirtis, nes Prancūzijoje šiuo metu bandomas toks 
modelis.

Galimybė dalyvauti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)
Pranešėja jau savo paskutiniame Pranešime dėl naujovių viešųjų pirkimų sistemoje atkreipė 
dėmesį į šio klausimo svarbą ir rekomendavo įvairių MVĮ galimybių patekti į viešųjų pirkimų 
rinkas priemonių. MVĮ, norėdamos patekti į viešųjų pirkimų rinkas, susiduria su daug kliūčių, 
taip pat daugelyje valstybių narių reikėtų geriau įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą.

Todėl pranešėja siūlo priemones, padėsiančias sumažinti sandorių išlaidas, pavyzdžiui, taikyti 
principą „pateikti tik vieną kartą“ (angl. only once), pagal kurį paskutiniame viešųjų pirkimų 
konkurso etape originalius dokumentus pateikti privalo tik konkurso laimėtojai, arba sukurti 
standartizuotą viešųjų pirkimų konkurso pasą ir elektroninį registrą, kuriame būtų išsaugomi 
atitinkami sertifikatai – kai kuriose valstybėse narėse jau veikia tokios sistemos.
Kita vertus, reikėtų labiau skatinti ir reikalauti skirstymo pagal pobūdį, čia galima taikyti 
procedūrą „taikyk arba paaiškink“ (angl. apply or explain) ir užtikrinti didesnį skaidrumą.
Kitos MVĮ stiprinti skirtos priemonės yra ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
pasirinkimas, leidimas per patobulintą sistemą pateikti papildomus pasiūlymus, sustiprinta 
derybų procedūra ir apskritai paprastesnės ir lankstesnės viešųjų pirkimų taisyklės.

Elektroniniai viešieji pirkimai
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Gaila, tačiau veiksmų planas dėl elektroninių viešųjų pirkimų išplėtojimo Europoje nepadėjo 
pasiekti iškelto tikslo – 2010 m. per elektronines sistemas vykdyti 50 proc. viešųjų pirkimų. 
Vidurkis nesiekia 5 proc. Šioje srityje sėkmė lydėjo tik keletą šalių, pavyzdžiui, Portugaliją. 
Todėl pranešėja džiaugiasi Žaliąja knyga dėl elektroninių viešųjų pirkimų ir ragina Europos 
Komisiją šioje srityje imtis didesnės politinės atsakomybės ir persvarstant viešuosius pirkimus 
reglamentuojančias direktyvas įtraukti reikalingas taisykles, kuriomis būtų skatinami 
elektroniniai viešieji pirkimai ES.


