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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie modernizacji zamówień publicznych
(2011/2048(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE w sprawie procedur udzielania 
zamówień publicznych1 oraz dyrektywę 2007/66/WE w sprawie procedur odwoławczych
w dziedzinie udzielania zamówień publicznych2,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie 
zamówień publicznych (COM(2011) 0015),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE
(COM(2010) 0571),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w procedurze 
udzielania zamówień publicznych4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej 
jakości usług publicznych w Europie5,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje w Unii 
Europejskiej” (COM(2010) 543),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku.
W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na 
rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010) 608),

– uwzględniając sprawozdanie prof. Maria Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa 
strategia dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji SEC(2010)1214,

– uwzględniając sprawozdanie na temat oceny dostępu MŚP do rynku zamówień 
publicznych w UE6, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zamówienia publiczne na rzecz 
                                               
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 31.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0146.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0173.
5 Dz.U. C 67E z 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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poprawy stanu środowiska” (COM(2008) 400), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Najpierw myśl na małą skalę” –
Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008) 394), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Projekt przewodni strategii Europa 
2020. Unia innowacji” (COM(2010) 546),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów na temat modernizacji polityki UE
w dziedzinie zamówień publicznych – w kierunku zwiększenia skuteczności 
europejskiego rynku,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 
zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych –
w kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 
zielonej księgi w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że właściwie funkcjonujący rynek zamówień ma istotne znaczenie dla 
wsparcia jednolitego rynku, stymulowania konkurencji i innowacji, propagowania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i klimatu oraz włączenia społecznego, a także 
osiągnięcia optymalnej wartości dla obywateli, przedsiębiorstw i podatników;

1.  z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji i obszerny proces konsultacji jako 
punkt wyjścia dla przeglądu dyrektyw dotyczących procedur udzielania zamówień 
publicznych zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zmienionymi przepisami dotyczącymi pomocy 
państwa; 

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące zamówień publicznych stały się nadmiernie 
kompleksowe i zbyt szczegółowe, co prowadzi do kosztownych i uciążliwych procedur 
administracyjnych; zaleca ich uproszczenie w największym możliwym stopniu oraz 
dodanie wyjaśnień tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że zwiększone wykorzystanie 
technologii informacyjnych będzie ponadto odgrywało kluczową rolę w zmniejszaniu 
obciążeń administracyjnych i kosztów oraz że inicjatywy europejskie należy w związku
z tym dostosować do reformy przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Zadanie pierwsze: zwiększenie jasności prawnej

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu dyrektyw; przypomina, że głównym celem zamówień 
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publicznych jest zakup przez władze publiczne towarów, prac i usług w celu zaspokojenia 
potrzeb obywateli; zauważa, że musi istnieć bezpośrednia korzyść dla instytucji 
zamawiającej, aby procedura została uznana za zamówienie publiczne; 

4. wzywa do wyjaśnienia definicji zawartych w dyrektywach – na przykład definicji 
„podmiotu prawa publicznego” – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości;

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 2010 r. w sprawie ostatnich zmian w dziedzinie 
zamówień publicznych, w której to rezolucji uwzględnione zostało orzecznictwo ETS 
oraz to, że współpraca publiczno-publiczna nie jest przedmiotem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych tak długo, jak spełnione są następujące kryteria: jeśli celem 
partnerstwa było wykonanie zadania usług publicznych powierzonego wszystkim 
zainteresowanym władzom lokalnym oraz jeśli zadanie to zostało wykonane wyłącznie 
przez zainteresowane władze lokalne, tj. bez udział kapitału prywatnego; podkreśla, że 
wyjaśnienia te należy ujednolicić w dyrektywach dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych;

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi z zakresu europejskich przepisów dotyczących 
zamówień publicznych; zwraca uwagę na zamiar Komisji zaproponowania oddzielnego 
prawodawstwa dotyczącego koncesji na usługi; jest zdania, że należy zająć się tym
w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie w celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia 
prawodawstwa; 

7. podkreśla, że należy zachować obecną klasyfikację kategorii usług A i B w zakresie,
w jakim „lżejsze” przepisy dotyczące usług B mają swoje uzasadnienie w swoich 
charakterystykach jako usługi świadczone głównie lokalnie lub regionalnie; 

8. zwraca się do Komisji o możliwie jak najszybszy przegląd dyrektywy w sprawie procedur 
odwoławczych oraz o dostosowanie jej do zmienionych dyrektyw dotyczących procedur 
udzielania zamówień publicznych;

Zadanie drugie: rozwój pełnego potencjału zamówień publicznych – najlepsza relacja ceny 
do jakości

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia pełnego potencjału zamówień publicznych należy 
usunąć kryterium najniższej ceny oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko jedna opcja 
udzielania zamówień: wybrana powinna zostać oferta najkorzystniejsza ekonomicznie –
obejmująca wszystkie koszty cyklu życia towarów, usług i prac będących przedmiotem 
zamówienia; 

10. podkreśla, że to, czy usługa lub produkt został wyprodukowany w sposób zrównoważony 
czy też nie, słusznie uznaje się za charakterystykę produktu, którą można wykorzystać 
jako kryterium porównania usług lub produktów, które nie zostały wyprodukowane
w sposób zrównoważony; zwraca uwagę, że należy wyjaśnić zakres uwzględniania 
wymogów dotyczących procesu produkcji w specyfikacjach technicznych dla wszystkich 
rodzajów zamówień; wskazuje na sprawę Wienstrom, która stała się klasycznym 
przykładem tego, w jaki sposób i dlaczego charakterystyki produkcji można 
zaklasyfikować jako specyfikacje techniczne;
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11. zwraca uwagę, że zwiększona świadomość wpływu produktów i działań na środowisko
i klimat oznacza, że należy rozważyć możliwość faworyzowania przez władze publiczne 
dostawców lokalnych, a także zakres, w jakim przepisy dotyczące rynku wewnętrznego 
zezwalałyby na kontrolowanie tego;

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne przejście 
na obecny system, co należy poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości co do tego, że 
przyczyni się to do uproszczenia i usprawnienia przepisów; obawia się raczej tego, że 
doprowadziłoby to do bardziej skomplikowanych przepisów ze zbyt wieloma wyjątkami, 
co byłoby trudne do zarządzania w praktyce; 

Zadanie trzecie: uproszczenie przepisów i zezwolenie na elastyczniejsze procedury

13. zwraca uwagę, że dyrektywy, o których mowa, są zbyt szczegółowe i stały się bardzo 
techniczne i kompleksowe, a jednocześnie znacznie wzrosło ryzyko prawne niezgodności 
tych przepisów zarówno dla instytucji zamawiających, jak i dostawców; zauważa, że 
obawy związane z tym wyzwaniem prowadzą do podejścia polegającego na unikaniu 
ryzyka, co hamuje innowacje i zrównoważony rozwój, co z kolei skutkuje tym, że zbyt 
często wybierana jest najniższa cena zamiast najlepszej wartości; 

14. opowiada się za jasnymi i prostymi przepisami o zmniejszonym poziomie szczegółowości
i większej zależności od ogólnych zasad przejrzystości, równego traktowania
i niedyskryminacji;

15. opowiada się za tym, aby za standardową procedurę uznano wcześniej ogłaszane 
procedury negocjacyjne; jest zdania, że dalsze zabezpieczenia przed nadużyciami należy 
wprowadzić w formie wymagań dotyczących pisemnej dokumentacji; apeluje do Komisji
o włączenie do dyrektyw, o których mowa, elastyczniejszych przepisów dotyczących 
porozumień ramowych; 

16. przypomina o tym, że nalega na systematyczne przyjmowanie ofert alternatywnych (lub 
wariantów), ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla promowania i rozpowszechniania 
innowacyjnych rozwiązań; podkreśla, że specyfikacje odnoszące się do charakterystyki
i wymagań w zakresie funkcjonalności oraz wyraźne przyjęcie wariantów umożliwiają 
oferentom zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań;

17. wyraża ubolewanie, że oferenci mają tylko ograniczone możliwości korygowania 
pominięć w swoich ofertach; w związku z tym zwraca się do Komisji o wyjaśnienie, które 
pominięcia mogą być korygowane przez oferentów, jakie dodatkowe korekty są 
dopuszczalne i w jaki sposób należy zagwarantować przejrzystość i równe traktowanie;

18. zwraca uwagę, że instytucje zamawiające powinny mieć możliwość skorzystania
z wcześniejszych doświadczeń z oferentem na podstawie oficjalnego sprawozdania
z oceny; zaleca wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co powinno zagwarantować 
przejrzystość i obiektywność;

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie wspomniano o niedociągnięciach, braku wiedzy 
specjalistycznej i wiedzy na temat zamówień; podkreśla znaczenie promowania 
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profesjonalizmu zarówno ze strony instytucji zamawiających, jak i operatorów 
rynkowych; zaleca ustanowienie sieci centrów doskonałości w istniejących ramach 
krajowych;

Zadanie czwarte: poprawa dostępu dla MŚP

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do zamówień publicznych dla MŚP ma kluczowe 
znaczenie dla podtrzymania zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
uproszczenie tych procedur ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień oraz umożliwi im 
udział w tych procedurach na równiejszych i bardziej sprawiedliwych zasadach;

21. zwraca się do Komisji o podniesienie świadomości na temat znaczenia podziału 
zamówień na części oraz o rozpatrzenie wdrożenia zasady „stosuj się albo wyjaśnij, 
dlaczego nie stosujesz”, która oznacza, że należy zapewnić zgodność przepisów 
dotyczących kwestii, takich jak podział zamówień na części, lub wyjaśnić brak takiej 
zgodności;

22. proponuje, aby oświadczenia własne zostały dopuszczone, pod warunkiem, że są one 
wykonalne, oraz aby dokumentów oryginalnych żądano wyłącznie od kandydatów, którzy 
zostali zakwalifikowani, lub od zwycięskich oferentów; zwraca się do Komisji
o promowanie opcji „paszportu zamówień publicznych”, najlepiej w formie 
ujednoliconego elektronicznego systemu rejestracji na szczeblu krajowym, ponieważ tego 
typu paszport potwierdzałby, że operator posiada wymagane deklaracje i dokumenty; jest 
przekonany, że przyczyniłoby się to do znacznej oszczędności czasu i kosztów; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Europejskie prawo zamówień publicznych świętuje w tym roku jubileusz: 40 lat temu, w dniu 
26 lipca 1971 r., po raz pierwszy weszła w życie dyrektywa 71/305/EWG w sprawie robót 
budowlanych. O tym wydarzeniu wspomina się rzadko; także w zielonej księdze w sprawie 
modernizacji polityki europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych tylko w jednym 
miejscu odniesiono się do tej dyrektywy. Jubileusz 40-lecia jest dobrą okazją na to, aby 
dokonać oceny sytuacji i przeanalizować sukcesy i porażki europejskiej polityki w dziedzinie 
zamówień publicznych. 

Za sukcesy uznaje się, co następuje: Europejskie prawo zamówień publicznych w znacznym 
stopniu przyczyniło się do przejrzystości udzielania zamówień publicznych, podjęcia działań 
zwalczających korupcję i nepotyzm oraz obniżenia cen, a także dało impuls do 
profesjonalizacji instytucji zamawiających. Jeśli chodzi o obniżkę cen, można jednak 
zauważyć drugą stronę medalu: według licznych badań i opinii niskie ceny wpłynęły na 
koszty zapewnienia jakości oraz innowacyjności; co więcej, zbyt rzadko uwzględnia się 
trwałość produktów i usług, tzn. koszty ich całego cyklu życia. 

Natomiast inne koszty wzrosły: wskutek jednostronnego podkreślania kwestii prawnych 
wzrosły koszty transakcji; należy również więcej zapłacić za doradztwo zewnętrzne. Ponadto 
nieumyślnie wzmocniona została skłonność jednostek publicznych do wyboru – w przypadku 
niepewności prawnej – procedur biurokratycznych, co skutkuje unikaniem ryzyka i tym, że
w przypadku wątpliwości udziela się zamówienia na najtańszy produkt/najtańszą usługę 
zamiast na taki produkt lub usługę, która jest najbardziej innowacyjna lub, ogólnie rzecz 
biorąc, najlepsza. Jest to szczególnie problematyczne w czasach kryzysów gospodarczych
i uszczuplenia środków publicznych. 

Dlatego też z zadowoleniem należy przyjąć to, że Komisja zamierza uprościć i uelastycznić 
europejskie prawo zamówień publicznych poprzez jego przegląd. Niemniej jednak
z przedłożonej zielonej księgi można wywnioskować kilka sprzeczności. Po pierwsze zakres
i szczegółowość 114 kwestii wskazują na zamiar rozpoczęcia mikroregulacji udzielania 
zamówień publicznych, po drugie niektóre kwestie lub przedstawione propozycje są 
sprzeczne – przykładowe kwoty lub wiążące cele w zakresie zamówień publicznych mogą
w związku z tym utrudniać osiągnięcie zadeklarowanego celu, jakim jest uproszczenie 
przepisów i zwiększenie pewności prawnej, oraz przyczynić się do dalszej biurokratyzacji
i oficjalnej regulacji w negatywnym sensie. 

Sprawozdawczyni reprezentuje stanowisko, że podczas przeglądu dyrektyw w sprawie 
procedur udzielania zamówień publicznych należy wyjść z założenia, że europejskie prawo 
zamówień publicznych w międzyczasie stało się w Europie stosowaną praktyką: na początku 
ściśle formalne procedury były niezbędne w celu wykształcenia w dziedzinie zamówień 
publicznych pewnego profesjonalizmu oraz przyzwyczajenia podmiotów zamawiających do 
zasad przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji – z czasem procedury te stały się 
stosowaną praktyką. A więc chodzi tu o ponowne uszczuplenie prawa zamówień publicznych 
oraz o zaakcentowanie jego faktycznej istoty, a mianowicie zapewnienia przejrzystości, 
niedyskryminacji i konkurencji.

Jasność prawna i pewność prawna
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Podczas tego przeglądu należy oczywiście zachować ostrożność; nie należy przy tym 
kwestionować sprawdzonych praktyk – należy do tego na przykład podział na dwie 
dyrektywy lub podział na dostawy, roboty budowlane i usługi, lub też podział na usługi typu
A i B. Specjalne ustalenia dotyczące usług typu B wynikają w głównej mierze z lokalnego 
charakteru tych usług. Istnieją jednak pewne niejasności w odniesieniu do niektórych usług 
finansowych; należałoby również jaśniej uregulować przydział usług ratowniczych.

Poza tym istnieją liczne niejasności prawne, które w przeszłości nieustannie prowadziły do 
reklamacji lub procesów sądowych. Zamówienia publiczne charakteryzują się szczególnie 
wysoką „wartością przedmiotu sporu”. Przegląd, o którym mowa, powinien również 
przyczynić się do zniesienia tego typu „kultury sporu” oraz zwiększenia pewności prawnej, 
gdyż tylko w ten sposób można lepiej i prościej wykorzystać potencjał zamówień publicznych 
na rzecz innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej, któremu to 
potencjałowi zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego i wysokiego zadłużenia 
państwowego przypada istotne znaczenie. 

W zakresie stosowania dyrektyw należy zatem wyjaśnić, że chodzi o przepisy dotyczące 
zamówień publicznych, które zgodnie z ostatnimi orzeczeniami Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości muszą przynieść nabywcom publicznym bezpośrednie korzyści 
gospodarcze; zgodnie z definicjami Trybunału Sprawiedliwości współpraca publiczno-
publiczna nie podlega prawu zamówień publicznych, a koncesje na usługi nie wchodzą
w zakres dyrektyw w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych. 
W przypadku przedłożenia przez Komisję oddzielnych przepisów dotyczących koncesji na 
usługi przepisy te powinny ograniczać się do tego, co niezbędne, zgodnie z ostatnimi 
orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, ich zakres stosowania powinien zostać określony 
zgodnie z dyrektywą w sprawie usług, a ich omawianie na forum parlamentarnym powinno 
się odbywać w tym samym czasie co przegląd dyrektyw w sprawie procedur udzielania 
zamówień publicznych, tak aby zapobiec dalszemu rozdrobnieniu przepisów i zapewnić 
spójność. W tych ramach należy również wyjaśnić następnie niezbędną pewność prawną
w odniesieniu do partnerstw publiczno-prywatnych.

Innowacje i zrównoważone zamówienia publiczne
Sprawozdawczyni zdecydowanie przyjmuje z zadowoleniem wysiłki Komisji UE zmierzające 
do lepszego włączenia udzielania zamówień publicznych do ogólnych celów społecznych, 
przy czym zwraca uwagę na to, że największa przeszkoda leży w samych dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych. Tak długo, jak kryterium najtańszej 
oferty będzie miało w tych dyrektywach takie samo znaczenie co oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie, niewiele zmieni się w tym zakresie, jeśli chodzi o duże problemy gospodarcze 
nabywców publicznych. Tę sytuację można zmienić wyłącznie poprzez uczynienie oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie regułą (np. zgodnie z zasadą „apply or explain”) oraz 
zwiększenie możliwości wykorzystania kryteriów składania takiej oferty. 

Udzielanie zamówień publicznych powinno zatem odbywać się zgodnie z kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, z uwzględnieniem wszystkich kosztów cyklu życia 
odnoszących się do dostaw, robót budowlanych lub usług, przy czym zdecydowanie wzywa 
się Komisję do opracowania metodyki ustalania kosztów cyklu życia, która z jednej strony 
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wychodziłaby poza zakres metodyki ukierunkowanej na skuteczność energetyczną, a z drugiej 
strony uwzględniałaby wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Ponadto należy wyjaśnić, że kryteria zrównoważonej i odpowiedzialnej etycznie produkcji 
można uwzględnić w specyfikacjach technicznych; nie ma żadnych podstaw prawnych, aby to 
zakazać, a wręcz przeciwnie, orzeczenie ETS w sprawie Wienstrom1 wyraźnie pokazało, że
w przypadku zrównoważonych zamówień publicznych decydującą rolę odgrywa właśnie 
proces produkcji.

W ramach przeglądu należy również wyjaśnić kwestie, w przypadku których jednostronna 
interpretacja prawa zamówień publicznych może wejść w konflikt z ogólnymi celami 
społecznymi oraz Traktatami europejskimi i strategią „UE 2020”. Na przykład należałoby 
sprawdzić, jak dalece publiczne instytucje zamawiające (np. szpitale) mogłyby sięgać przy 
zakupie artykułów spożywczych po produkty regionalne, tak aby uniknąć niepotrzebnej presji 
na środowisko.

Uproszczenie i uelastycznienie przepisów
Uproszczenie europejskich przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz poprawa 
dostępu do elastycznych instrumentów przyczyni się do wsparcia zrównoważonych
i innowacyjnych zamówień publicznych. Sprawozdawczyni proponuje w związku z tym różne 
możliwości, do których zalicza się systematyczne monitorowanie rynku, lepsze 
wykorzystywanie wcześniej ogłaszanych procedur negocjacyjnych, którym towarzyszą dalsze 
środki pomocnicze służące zwiększeniu przejrzystości lub ogólnemu dopuszczeniu ofert 
alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ofert pod kątem zrównoważonego rozwoju. 
Do osiągnięcia wyników zorientowanych na ochronę środowiska i innowacje lepiej nadaje się 
możliwość odniesienia się do charakterystyki i wymagań funkcjonalnych niż do 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Należy również ułatwić dostosowanie lub korektę 
błędów występujących w zaproszeniu do składania ofert – oczywiście za pomocą 
odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa, tak aby zapewnić przejrzystość i kontrolę całej 
procedury.

Ponadto w ramach przeglądu należy zainicjować dyskusję na temat dostosowania wartości 
progowych, o czym mowa w wielu opiniach; niemniej jednak kwestia ta jest bardzo 
kontrowersyjna i z pewnością właściwe by było zorganizowanie dodatkowego wysłuchania.

Sprawozdawczyni wskazuje jednak również na to, że nie wolno przeceniać prawnej strony 
procesu udzielania zamówień publicznych oraz że Komisja musi również zaoferować więcej 
praktycznego wsparcia, na przykład podczas organizacji wymiany doświadczeń lub 
opracowywania sprawdzonych procedur i metod, a także wsparcia programów szkoleniowych
w państwach członkowskich. Szkolenia te nie powinny być jednak skierowane wyłącznie do 
dostawców lokalnych, lecz również do decydentów politycznych i innych podmiotów,
w szczególności organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne. W tym kontekście 
można by również wykorzystać doświadczenie francuskie, ponieważ ten model jest obecnie 
testowany we Francji.

                                               
1 ETS, sprawa C-448/01, EVN AG i Wienstrom GmbH przeciwko Republice Austrii, 4 grudnia 2003 r., Zb.Orz. 
2003, s. I-14527.
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Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Sprawozdawczyni już w swoim zeszłorocznym sprawozdaniu w sprawie postępów
w dziedzinie zamówień publicznych zwróciła uwagę na znaczenie przedmiotowej kwestii
i zaleciła różne instrumenty służące poprawie dostępu MŚP. W kontekście dostępu MŚP do 
zamówień publicznych napotyka się liczne przeszkody; również wdrożenie „Small Business 
Act” w wielu państwach członkowskich pozostawia wiele do życzenia. 

Sprawozdawczyni w związku z tym proponuje środki, które po pierwsze obniżają koszty 
transakcji dla MŚP, takie jak zasada „only once” – zgodnie z tą zasadą wyłącznie zwycięzcy 
oferenci muszą przedłożyć pod koniec procesu udzielania zamówień publicznych dokumenty 
oryginalne lub przedstawić znormalizowany paszport zamówień w formie elektronicznego 
rejestru, w którym zgromadzone są odpowiednie certyfikaty – takie systemy funkcjonują już
w niektórych państwach członkowskich. 
Po drugie należy bardziej wesprzeć i postulować podział zamówień na części – tutaj można 
by zastosować procedurę „apply or explain”, która służy zwiększeniu przejrzystości. 
Do innych środków mających na celu wzmocnienie MŚP zalicza się ukierunkowanie na ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie, zwiększenie dopuszczalności ofert alternatywnych, większe 
wykorzystanie procedur negocjacyjnych i, ogólnie rzecz biorąc, uproszczenie
i uelastycznienie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

E-zamówienia
Niestety nie udało się osiągnąć celu określonego w planie działania na rzecz 
ogólnoeuropejskiego rozwoju systemu udzielania elektronicznych zamówień publicznych: cel 
ten zakładał udzielanie do 2010 r. 50% zamówień publicznych za pośrednictwem procedur 
elektronicznych. Odsetek ten kształtuje się obecnie na poziomie niecałych 5%. Cel ten udało 
się osiągnąć tylko nielicznym państwom, na przykład Portugalii. Sprawozdawczyni
z zadowoleniem przyjmuje zatem zieloną księgę w sprawie elektronicznych zamówień 
publicznych i wzywa Komisję Europejską do przejęcia w tym zakresie silniejszej 
odpowiedzialności politycznej oraz do włączenia do przeglądu dyrektyw dotyczących 
procedur udzielania zamówień publicznych przepisów niezbędnych w celu wsparcia 
elektronicznych zamówień publicznych w UE.


