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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par publiskā iepirkuma modernizāciju
(2011/2048(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Direktīvas 2004/18/EK un 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras1, 
un Direktīvu 2007/66/EK par pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts 
līgumu piešķiršanas jomā2,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „ES publiskā iepirkuma modernizācija”
(COM(2011) 0015),

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Par e-iepirkumu izmantojuma paplašināšanu ES”
(COM(2010) 0571),

– ņemot vērā tā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par vienoto tirgu uzņēmumiem un 
izaugsmei3,

– ņemot vērā tā 2010. gada 18. maija rezolūciju par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko 
iepirkumu4,

– ņemot vērā tā 2009. gada 3. februāra rezolūciju „Publiskais iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā: inovāciju veicināšana ilgtspējīgu kvalitatīvu sabiedrisko 
pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā”5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Lietpratīgs regulējums Eiropas Savienībā”
(COM(2010) 0543),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. Par augsti 
konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku. 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu darbu, 
darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010) 0608),

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu „Par jaunu vienotā tirgus 
stratēģiju”,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu SEC(2010)1214,

– ņemot vērā ziņojumu „MVU piekļuves ES publiskā iepirkuma tirgiem novērtējums”6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Publiskais iepirkums, ņemot vērā vides uzlabošanas 
aspektus” (COM(2008) 0400),

                                               
1 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.
2 OV L 335, 20.12.2007., 31. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0146.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0173.
5 OV C 67E, 18.3.2010.,10. lpp.
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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– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Vispirms domāt par mazākajiem” — Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts „Small Business Act” (COM(2008) 0394),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Inovācijas 
savienība”” (COM(2010) 0546),

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par Zaļo grāmatu par ES publiskā iepirkuma 
politikas modernizāciju „Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu”,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Zaļo grāmatu par 
ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju „Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma 
tirgu”',

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Zaļo grāmatu par 
e-iepirkumu izmantojuma paplašināšanu ES,

– ņemot vērā tā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

A. tā kā atbilstošai publiskā iepirkuma tirgus darbībai ir būtiska nozīme vienota tirgus 
sekmēšanā, lai veicinātu konkurenci un inovācijas, augsta līmeņa vides un klimata 
aizsardzību un sociālo integrāciju un piedāvātu pilsoņiem, uzņēmumiem un nodokļu 
maksātājiem optimālus risinājumus,

1. atzinīgi novērtē Komisijas Zaļo grāmatu un plašo apspriešanu, kas ir sākums publiskā 
iepirkuma direktīvu pārskatīšanai saskaņā ar Lisabonas līguma nosacījumiem un Eiropas 
Kopienu Tiesas (EKT) judikatūru un atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem;

2. norāda, ka publiskā iepirkuma procedūru noteikumi ir kļuvuši pārāk sarežģīti un detalizēti, 
tādējādi radot dārgas un apgrūtinošas administratīvās procedūras; iesaka pēc iespējas 
vienkāršot procedūras, pēc nepieciešamības sniedzot paskaidrojumus; norāda, ka 
pastiprinātai informācijas tehnoloģiju izmantošanai būs ievērojama nozīme pārvaldības un 
izmaksu samazināšanā un tādēļ Eiropas e-iepirkuma izmantošanas iniciatīvas ir jāsaskaņo 
ar iepirkuma noteikumu reformu;

Pirmais uzdevums: tiesiskās skaidrības uzlabošana

3. lūdz paskaidrot direktīvu darbības jomu; atgādina, ka galvenais publiskā iepirkuma mērķis 
ir preču, darbu un pakalpojumu iegāde, ko valsts iestādes īsteno, lai apmierinātu pilsoņu 
vajadzības; norāda, ka, lai procedūru varētu atzīt par publisku iepirkumu, līgumslēdzējai 
iestādei ir jāgūst tiešs labums;

4. aicina precizēt direktīvās ietvertās definīcijas, piemēram, jēdziena „publisko tiesību 
subjekts” definīciju atbilstoši EKT judikatūrai;
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5. atgādina par tā 2010. gada maija rezolūciju par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko 
iepirkumu, kurā ir atsauces uz EKT judikatūru un pausts viedoklis, ka publiskā sektora 
sadarbība neietilpst publiskā iepirkuma tiesību aktu darbības jomā, ja ir ievēroti turpmāk 
minētie nosacījumi: partnerības mērķis ir tāda sabiedriska pakalpojuma sniegšana, kurš
uzticēts visām partnerībā iesaistītajām pašvaldībām, un šo pakalpojumu sniedz tikai valsts 
iestādes, neiesaistoties privātpersonām vai uzņēmumiem; uzsver, ka šiem 
paskaidrojumiem ir jābūt kodificētiem publiskā iepirkuma direktīvās;

6. uzsver, ka ir jāizslēdz pakalpojumu koncesijas no Eiropas publisko iepirkumu noteikumu 
darbības jomas; atzīmē Komisijas nodomu ierosināt atsevišķu tiesisko regulējumu 
pakalpojumu koncesijām; uzskata, ka šo jautājumu ir jāizskata tikai direktīvu 
pārskatīšanas ietvaros, lai novērstu turpmāku tiesiskā regulējuma sadrumstalotību;

7. uzsver, ka pašreizējā pakalpojumu klasifikācija A un B kategorijā ir jāsaglabā, ciktāl 
B kategorijas pakalpojumiem piemērojamie „vieglākie” noteikumi ir pamatojami ar 
raksturojumu, ka tie pamatā ir vietējā un reģionālā mērogā nodrošināti pakalpojumi;

8. lūdz Komisiju pēc iespējas drīzāk pārskatīt Tiesību aizsardzības līdzekļu direktīvu un 
saskaņot to ar publiskā iepirkuma direktīvām;

Otrais uzdevums: pilnīga publiskā iepirkuma potenciāla attīstīšana — ekonomiski 
visizdevīgākais piedāvājums

9. uzskata, ka pilnīga publisko iepirkumu potenciāla attīstīšanas nolūkā ir nepieciešams 
atcelt nosacījumu par zemāko cenu un ka līgumu piešķiršanas pamatā jābūt tikai vienam 
kritērijam: ir jāizvēlas saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas ietver visas attiecīgo 
preču, pakalpojumu vai darbu dzīves cikla izmaksas;

10. uzsver, ka fakts, vai produkts vai pakalpojums ir ražots ilgtspējīgā vai neilgtspējīgā veidā, 
ir pamatoti uzskatāms par produkta raksturojumu, ko var izmantot kā salīdzinājuma 
kritēriju iepretim citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas nav ražoti ilgtspējīgā veidā; 
norāda, ka ir nepieciešams precizēt iekļaušanas prasības saistībā ar ražošanas procesu 
visās tehniskajās specifikācijās attiecībā uz visa veida līgumiem; atsaucas uz Wienstrom
lietu, kas ir kļuvusi par klasisku paraugu tam, kā un kādēļ ražošanas raksturojumu var 
uzskatīt par tehnisku specifikāciju;

11. norāda, ka lielāka informētība par produktu un darbību ietekmi uz vidi un klimatu nozīmē, 
ka valsts iestādēm būtu jāapsver iespēja dot priekšroku vietējiem pakalpojumu 
sniedzējiem un jāizvērtē, ciktāl iekšējā tirgus noteikumi to atļauj;

12. uzsver, ka jebkāda veida ES iepirkuma noteikumu darbības jomas paplašināšana
jautājumā „ko iegādāties”, ir uzskatāma par būtiskām pašreizējā regulējuma izmaiņām, 
kas rūpīgi jāizvērtē; šaubās, vai tas sekmētu vienkāršošanu un racionalizēšanu; drīzāk 
baidās, ka rezultātā var veidoties daudz sarežģītāki noteikumi ar daudzām atkāpēm, ko 
praksē būtu grūti pārvaldīt;

Trešais uzdevums: noteikumu vienkāršošana un elastīgāku procedūru atļaušana

13. norāda, ka direktīvas ir pārāk detalizētas un kļuvušas aizvien tehniskākas un sarežģītākas 
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un vienlaikus ir ievērojami pieaudzis risks, ka šos noteikumus neievēro ne līgumslēdzējas
iestādes, ne arī pakalpojumu sniedzēji; atzīmē, ka bailes no sarežģītiem uzdevumiem
noved pie izvairīšanas no riska, un tas kavē inovācijas un ilgtspējīgu attīstību, tādēļ pārāk 
bieži tiek izvēlēta zemākā cena, nevis ekonomiski izdevīgākais piedāvājums;

14. atbalsta skaidrus un vienkāršus noteikumus, kas būtu mazāk detalizēti un vairāk balstīti uz 
pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principiem;

15. atbalsta ierosinājumu, ka iepriekš paziņotas sarunu procedūras ir jānosaka par standarta 
procedūrām; uzskata, ka papildu aizsardzība pret noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu ir 
jānodrošina, prasot iesniegt rakstisku dokumentāciju; mudina Komisiju iekļaut direktīvās 
elastīgākus noteikumus par pamatnolīgumiem;

16. atgādina savu stingro prasību sistemātiski atzīt alternatīvus piedāvājumus (vai variantus), 
jo tie ir ļoti nozīmīgi inovatīvu risinājumu sekmēšanā un izplatīšanā; uzsver, ka 
veiktspējas un funkcionālo prasību specifikācijas un skaidra variantu atzīšana dod 
pretendentiem iespēju piedāvāt inovatīvus risinājumus;

17. pauž nožēlu par to, ka pretendentiem ir tikai ierobežotas iespējas labot izlaidumus savos 
piedāvājumos; tādēļ lūdz Komisiju izstrādāt sīkus noteikumus par to, kādus izlaidumus 
piedāvājumu iesniedzēji drīkst labot, kādi papildu labojumi ir atļauti un kā garantēt 
pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi;

18. norāda, ka līgumslēdzējām iestādēm ir jābūt iespējai mācīties no iepriekšējās pieredzes ar 
pretendentu, pamatojoties uz oficiālu vērtējuma ziņojumu; iesaka noteikt laika 
ierobežojumu atkāpēm, tādējādi garantējot pārredzamību un objektivitāti;

19. pauž kritiku par to, ka Zaļajā grāmatā nav minētas nepilnības, kompetences un zināšanu 
trūkums par iepirkumiem; uzsver, ka ir svarīgi sekmēt profesionalitāti gan līgumslēdzēju 
iestāžu, gan tirgus dalībnieku vidū; iesaka izveidot izcilības centru tīklu atbilstīgi spēkā 
esošajam valstu tiesiskajam regulējumam;

Ceturtais uzdevums: piekļuves uzlabošana MVU

20. uzsver, ka atbilstoša piekļuve publiskajam iepirkumam MVU ir ļoti nozīmīga, lai 
saglabātu nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību; uzsver, ka procedūru vienkāršošana 
sekmēs MVU piekļuvi un dos tiem iespēju piedalīties iepirkumos, balstoties uz 
vienlīdzīgākiem un godīgākiem nosacījumiem;

21. lūdz Komisiju palielināt informētību par to, kāda nozīme ir līgumu sadalīšanai daļās, un 
apsvērt principa „piemērot vai paskaidrot” ieviešanu, saskaņā ar kuru ir jāīsteno noteikumi 
par sadalīšanu daļās vai arī jāpaskaidro to neīstenošanas iemesli;

22. ierosina pēc iespējas atļaut pašdeklarēšanos un pieprasīt dokumentu oriģinālus tikai no 
iepriekšējās atlases kandidātiem vai izvēlētā pretendenta; lūdz Komisiju veicināt iespēju 
izmantot „iepirkuma pasi”, vēlams, valsts līmenī standartizētas elektroniskas reģistrācijas 
sistēmas veidā, jo šāda pase apliecinātu, ka piedāvājuma iesniedzējam ir visas pieprasītās 
deklarācijas un dokumentācija; uzskata, ka tādējādi tiktu ievērojami ietaupīts laiks un 
nauda;
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23. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Eiropas tiesiskais regulējums publiskā iepirkuma jomā šogad atzīmē jubileju. Pirms 
četrdesmit gadiem 1971. gada 26. jūlijā kā pirmā stājās spēkā Direktīva 71/305/EEK par 
būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu. Šo notikumu piemin reti, arī 
Zaļajā grāmatā „ES publiskā iepirkuma politikas modernizācija” uz šo direktīvu ir tikai viena 
atsauce. Taču četrdesmit gadu jubileja ir lieliska iespēja, lai veiktu atskaiti un izanalizētu 
Eiropas iepirkumu politikas veiksmes un neveiksmes.

Runājot ar panākumiem, jānorāda, ka Eiropas tiesiskais regulējums publiskā iepirkuma jomā 
ir ievērojami sekmējis iepirkumu pārredzamību un korupcijas un nepotisma novēršanu. Tas ir 
palīdzējis uzlabot līgumslēdzēju iestāžu profesionalitāti un veicinājis cenu pazemināšanos. 
Tomēr jau šajos aspektos ir saredzamas ēnu puses. Daudzos pētījumos un atzinumos ir pausta 
kritika, ka zemās cenas nodrošinātas uz kvalitātes un inovāciju, kā arī produktu un 
pakalpojumu ilgtspējības rēķina. Tas nozīmē, ka pārāk maza uzmanība ir pievērsta izmaksām 
visa dzīves cikla laikā.

Turpretim citas izmaksas ir pieaugušas. Vienpusējas juridisko jautājumu uzsvēršanas dēļ 
paaugstinājās transakciju izmaksas, bija nepieciešams piesaistīt dārgus ārējos konsultantus. 
Tika neapzināti sekmēta valsts iestāžu tendence juridisku neskaidrību gadījumā likt uzsvaru 
uz birokrātiskām procedūrām, kā rezultātā notika izvairīšanās no riska un šaubu gadījumos 
līgumu piešķīra lētākajam, nevis inovatīvākajam vai kopumā labākajam
produktam/pakalpojumam. Šāda attīstības tendence ir īpaši problemātiska ekonomisku krīžu 
un ierobežotu valsts budžetu gadījumos.

Tādēļ ir apsveicami, ka Komisija vēlas veikt pārskatīšanu, lai padarītu Eiropas tiesisko 
regulējumu publiskā iepirkuma jomā vienkāršāku un elastīgāku. Tomēr iesniegtajā Zaļajā 
grāmatā ir atrodamas pretrunas. No vienas puses, grāmatas apjoms un detalizētais 114 
jautājumu iztirzājums mudina domāt, ka ir vēlme pieņemt publiskā iepirkuma
mikroregulējumu. No otras puses, atsevišķi jautājumi, respektīvi, iesniegtie priekšlikumi ir 
pretrunīgi, piemēram, iepirkuma kvotas vai obligāti sasniedzamie mērķi var būt pretrunā ar 
nosprausto mērķi vienkāršot regulējumu un uzlabot tiesisko drošību, un tie var sekmēt 
birokratizācijas attīstību un papildu tiesību normu piemērošanu negatīvā izpratnē.

Referente uzskata, ka publiskā iepirkuma direktīvu pārskatīšanā būtu jāņem vērā, ka Eiropas 
iepirkuma procedūru tiesiskais regulējums jau tiek īstenots praksē. Sākotnēji bija 
nepieciešamas stingras noteikta veida procedūras, lai iepirkuma praksē ieviestu zināmu
profesionalitāti un pieradinātu līgumslēdzējas iestādes ievērot pārredzamības, 
nediskriminācijas un konkurences principus. Tagad tas viss tiek īstenots praksē. Tādēļ šobrīd 
ir būtiski samazināt iepirkuma procedūru tiesiskā regulējuma apjomu un atgriezties pie tā 
patiesā mērķa — garantēt pārredzamību, nediskrimināciju un konkurenci.

Juridiskā skaidrība un tiesiskā drošība
Protams, pārskatīšana ir jāveic piesardzīgi, un nevajadzētu apšaubīt jau pārbaudītu praksi, 
piemēram, iedalījumu divās direktīvās, respektīvi, piegādes, būvniecības un vispārējo 
pakalpojumu izšķiršanu, kā arī pakārtoto iedalījumu A un B kategorijas pakalpojumos. Īpašais 
regulējums B kategorijas pakalpojumiem ir pamatojams ar faktu, ka tie galvenokārt ir vietēja 
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mēroga pakalpojumi. Tomēr pastāv neskaidrības saistībā ar dažiem finanšu pakalpojumiem, 
kā arī ir nepieciešams precizēt glābšanas dienestu klasifikāciju.

Papildus tam ir virkne juridisku neskaidrību, kas pagātnē bieži vien ir novedušas pie sūdzību 
procedūrām vai tiesvedības. Publiskajiem iepirkumiem ir īpaši raksturīgi „strīdus gadījumi”,
un pārskatīšanai būtu jāsekmē šīs „strīdu kultūras” izzušanu un lielāku tiesisko drošību —
tikai šādi būs iespējams labāk un vienkāršāk izmantot publiskā iepirkuma potenciālu saistībā 
ar inovatīvu un ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, kurai ir vitāla nozīme ekonomikas krīzes 
un augstu valsts parādu gadījumā.

Direktīvu piemērošanas jomā ir nepieciešams precizēt, ka runa ir par publiskā iepirkuma 
regulējumu, kam saskaņā ar jaunākajiem Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumiem ir 
jāsniedz tiešs saimnieciskais labums līgumslēdzējām iestādēm; ka atbilstīgi EST definējumam 
publiskā sektora struktūru sadarbībai nav piemērojami publiskā iepirkuma noteikumi un ka 
pakalpojumu koncesijas neietilpst publiskā iepirkuma direktīvu darbības jomā.
Gadījumā, ja Komisija iesniegs atsevišķu regulējumu par pakalpojumu koncesijām, tam 
saskaņā ar jaunākajiem EST spriedumiem ir jāaprobežojas ar mērķa īstenošanai nepieciešamo, 
piemērošanas jomai ir jābūt definētai saskaņoti ar pakalpojumu direktīvu, un Parlamentam tas
jāizskata paralēli publiskā iepirkuma direktīvu pārskatīšanai, lai novērstu turpmāku tiesiskā 
regulējuma sadrumstalotību un nodrošinātu saskaņotību. Šajā sakarā nepieciešams precizēt 
tiesisko drošību sadarbībai starp publisko un privāto sektoru.

Inovācijas un ilgtspējīgs iepirkums
Referente īpaši atzinīgi novērtē ES Komisijas centienus panākt, lai publiskais iepirkums labāk 
kalpotu vispārējiem sabiedrības mērķiem, tomēr norāda, ka lielākais šķērslis ir publiskā 
iepirkuma direktīvas kā tādas. Ņemot vērā valsts līgumslēdzēju iestāžu ievērojamās 
ekonomiskās problēmas, kamēr direktīvās lētākā piedāvājuma kritērijs būs līdzvērtīgs 
ekonomiski visizdevīgākajam piedāvājumam, situācija īpaši nemainīsies. Pārmaiņas ir 
panākamas tikai tad, ja ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle kļūs par pašsaprotamu 
praksi (piemēram, atbilstoši principam „piemērot vai paskaidrot”) un nosacījumi piedāvājuma 
izvērtēšanai būs labāk īstenojami.

Publiskajam iepirkumam ir jānotiek saskaņā ar ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma 
principu, ņemot vērā piegādes, būvniecības vai vispārējo pakalpojumu izmaksu visu dzīves 
ciklu, turklāt Komisija īpaši tiek lūgta izveidot dzīves cikla aprēķina metodi, kas būtu plašāka 
par līdz šim izmantoto metodoloģiju, kura balstīta tikai uz energoefektivitāti, un ietvetu visus 
ilgtspējības aspektus.

Vēl jāprecizē, ka ilgtspējīgas un no ētiskā viedokļa atbildīgas ražošanas kritērijus var iekļaut 
tehniskajā specifikācijā. Nav juridisku iemeslu, kas to aizliegtu, tieši pretēji — EST 
spriedumā lietā Wienstrom lietā1 ir precizējusi, ka ilgtspējīga iepirkuma gadījumā īpaša 
nozīmē ir tieši ražošanas procesam.

Pārskatīšanas ietvaros būtu arī nepieciešams noskaidrot jautājumus, kuru gadījumā vienpusēja 
iepirkuma tiesību interpretācija varētu būt pretrunā Eiropas līgumiem, kā arī stratēģijai 
                                               
1 EKT, lieta C-448/01, EVN AG un Wienstrom GmbH pret Austrijas Republiku, 2003. gada 4. decembris, 
Eiropas Tiesas ziņojumi (2003) I-14527.
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„Eiropa 2020” un vispārējiem sabiedrības mērķiem. Piemēram, ir jāpārbauda, cik lielā mērā 
valsts līgumslēdzējām iestādēm (piemēram, slimnīcām) pārtikas produktu iepirkuma gadījumā 
ir iespēja izvēlēties reģionālas izcelsmes produktus, lai izvairītos no lieka vides piesārņojuma.

Vienkāršošana un elastīgums
Eiropas iepirkuma regulējuma vienkāršošana un labāka piekļuve elastīgiem instrumentiem 
sekmēs ilgtspējīgu un inovatīvu iepirkumu. Referente šajā sakarā ierosina dažādas iespējas, 
piemēram, sistemātisku tirgus novērošanu, labāku sarunu procedūru izmantošanu ar 
iepriekšēju paziņošanu un citus papildu pasākumus pārredzamības uzlabošanai vai jaunu 
piedāvājumu piekļuvei kopumā, īpaši vērtējot piedāvājumus no ilgtspējīgas attīstības 
viedokļa. Lai sasniegtu uz vidi orientētus un inovatīvus iepirkuma rezultātus, izvēli labāk ir 
pamatot uz veiktspējas un funkcionālām prasībām, nekā detalizētu tehnisko specifikāciju. 
Nepieciešams arī vienkāršot iespēju pielāgot vai labot kļūdas iepirkuma dokumentos, 
protams, sniedzot atbilstošas drošības garantijas, lai nodrošinātu procedūras pārredzamību un 
kontroli.

Turklāt pārskatīšanas ietvaros ir jāorganizē apspriešana par robežvērtību saskaņošanu. Tas ir 
norādīts vairākos atzinumos, taču šis jautājums ir diskutēts ļoti polemiski, tādēļ būtu ieteicams 
organizēt papildu uzklausīšanu.

Tomēr referente norāda, ka nedrīkst pārvērtēt iepirkuma procedūras juridiskos aspektus, 
Komisijai ir pienākums sniegt lielāku atbalstu arī praktiskajos apsektos, piemēram, pieredzes 
apmaiņas pasākumu organizēšanā vai pārbaudītu procedūru un metožu attīstībā, kā arī 
dalībvalstu apmācības programmās. Turklāt apmācībām jābūt orientētām ne tikai uz vietējām 
līgumslēdzējām iestādēm, bet arī politikas veidotājiem un citām ieinteresētām personām, īpaši 
nevalstiskām organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus. Šajā sakarā varētu izmantot 
Francijas pieredzi, jo Francijā šis modelis pašlaik tiek testēts.

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuve
Referente jau pagājušā gada ziņojumā par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu 
atzīmēja, cik būtisks ir šis jautājums, un ieteica dažādus instrumentus labākas piekļuves MVU 
nodrošināšanai. MVU piekļuvi publiskiem iepirkumiem kavē virkne šķēršļu, arī tas, ka
„Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta” īstenošana daudzās dalībvalstīs nenorit atbilstoši 
vēlamajam.

Tādēļ referente iesaka veikt pasākumus, kas, no vienas puses, samazina MVU transakciju 
izmaksas, piemēram, princips „tikai vienreiz”, saskaņā ar kuru tikai izvēlētajam pretendentam 
iepirkuma procedūras beigās ir jāiesniedz dokumentu oriģināli, vai standartizētas „iepirkuma 
pases” izveidošana elektroniska reģistra veidā, kurā glabātos atbilstošie sertifikāti. Šādas 
sistēmas jau pastāv atsevišķās dalībvalstīs.
No otras puses, būtu nepieciešams intensīvāk veicināt un pieprasīt iedalījumu daļās, un šajā 
gadījumā varētu izmantot principu „piemērot vai paskaidrot”, tādējādi nodrošinot labāku 
pārredzamību.
Vēl MVU piekļuvi sekmētu tādi pasākumi kā ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma izvēle, 
jaunu piedāvājumu vieglāka piekļuve, pastiprināta sarunu procedūru izmantošana, kā arī
iepirkuma regulējuma vienkāršošana un lielāka elastība kopumā.
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E-iepirkums
Rīcības plāns par elektronisko iepirkuma procedūru ieviešanu visā Eiropā diemžēl
nesasniedza tā mērķi panākt, lai 2010. gadā 50 % no iepirkumu procedūrām tiktu veiktas 
elektroniski. Vidējie rādītāji sasniedz tikai 5 %. Tikai dažām valstīm ir izdevies gūt labus 
panākumus, piemēram, Portugālei. Tādēļ referente atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par e-
iepirkumu un aicina Eiropas Komisiju uzņemties šajā jomā lielāku politisko atbildību un 
publiskā iepirkuma direktīvu pārskatīšanā integrēt nepieciešamo tiesisko regulējumu, lai 
Eiropas Savienībā sekmētu elektroniskās iepirkuma procedūras.


