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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice
(2011/2048(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directivele 2004/18/CE și 2004/17/CE privind achizițiile publice1 și 
Directiva 2007/66/CE privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziții publice2,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei privind modernizarea politicii UE în domeniul 
achizițiilor publice (COM(2011)0015),

– având în vedere Cartea verde privind extinderea utilizării achizițiilor publice electronice în 
UE (COM(2010)0571),

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la piața unică pentru 
întreprinderi și creștere economică3,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2010 referitoare la noile evoluții în achizițiile 
publice4,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2009 intitulată „Achiziția înainte de 
comercializare: încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de 
înaltă calitate în Europa5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Reglementarea inteligentă în Uniunea 
Europeană” (COM(2010)0543),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Către un Act privind piața unică. 
Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate. 50 de propuneri 
pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” 
(COM(2010)0608),

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010, intitulat „O nouă 
strategie pentru piața unică”,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei SEC(2010)1214,

– având în vedere raportul referitor la „Evaluarea accesului IMM-urilor la achizițiile publice 
din UE”6,

                                               
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 335, 20.12.2007, p. 31.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0146.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0173.
5 JO C 67E, 18.3.2010, p. 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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– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Achiziții publice pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu” (COM(2008)0400),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „«Gândiți mai întâi la scară mică»: 
Prioritate pentru IMM-uri - Un «Small Business Act» pentru Europa” (COM(2008)0394),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei 
Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor privind „Modernizarea politicii UE în 
domeniul achizițiilor publice – către o piață europeană a achizițiilor publice mai 
performantă”,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European referitor la Cartea verde 
privind „Modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice – către o piață 
europeană a achizițiilor publice mai performantă”,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde 
privind extinderea utilizării achizițiilor publice electronice în UE,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei 
pentru dezvoltare regională (A7-0000/2011),

A. întrucât o piață de achiziții publice care funcționează corect este de o importanță esențială 
în vederea promovării pieței unice, stimulării concurenței și inovării, promovării unui 
nivel ridicat de protecție a mediului și climei și incluziunii sociale, precum și atingerii 
unei valori optime pentru cetățeni, întreprinderi și contribuabili,

1. salută Cartea verde a Comisiei și procesul extins de consultare ca punct de plecare pentru 
revizuirea directivelor privind achizițiile publice, în conformitate cu dispozițiile Tratatului 
de la Lisabona și cu jurisprudența Curții Europene de Justiție (CEJ), și în conformitate cu 
normele revizuite privind ajutoarele de stat; 

2. subliniază faptul că normele privind achizițiile publice au devenit extrem de complexe și 
prea detaliate, ducând la proceduri administrative costisitoare și greoaie; recomandă o 
simplificare, pe cât posibil, cu clarificări acolo unde este necesar; subliniază faptul că 
utilizarea sporită a tehnologiei informațiilor va juca, de asemenea, un rol major în 
reducerea administrației și a costurilor, și că inițiativele europene privind achizițiile 
publice, prin urmare, ar trebui să fie aliniate cu reforma normelor privind achizițiile 
publice;

Prima sarcină: îmbunătățirea clarității juridice

3. solicită o clarificare a domeniului de aplicare a directivelor; reamintește că scopul 
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principal al achizițiilor publice este achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii de către 
autoritățile publice pentru a se adapta nevoilor cetățenilor lor; subliniază faptul că trebuie 
să existe un beneficiu direct pentru autoritatea contractantă pentru ca o procedură să fie 
calificată drept achiziție publică;

4. solicită clarificarea definițiilor din directive - de exemplu, definiția unui „organism de 
drept public” - în conformitate cu jurisprudența CEJ;

5. reamintește Rezoluția sa din mai 2010 referitoare la evoluțiile recente în achizițiile 
publice, care a luat act de jurisprudența CEJ și a considerat că cooperarea public-public nu 
este inclusă în domeniul de aplicare a normelor privind achizițiile publice dacă 
îndeplinește următoarele criterii: scopul parteneriatului este realizarea unei sarcini de 
serviciu public atribuite tuturor autorităților locale participante și sarcina se realizează 
exclusiv prin intermediul autorităților publice, adică fără participarea sectorului privat; 
subliniază faptul că aceste clarificări ar trebui să fie codificate în directivele privind 
achizițiile;

6. subliniază excluderea concesionărilor de servicii din domeniul de aplicare a normelor 
privind achizițiile publice europene; ia act de intenția Comisiei de a propune legislație 
separată privind concesionările de servicii; consideră că acest lucru ar trebui să fie abordat 
în revizuirea directivelor numai pentru a evita o fragmentare ulterioară a legislației;

7. subliniază că clasificarea actuală a serviciilor de categoria A și B ar trebui să fie menținută 
în măsura în care dispozițiile „mai ușoare”pentru serviciile de categoria B sunt justificate 
prin caracteristicile acestora de servicii furnizate în principal la nivel local sau regional; 

8. solicită Comisiei să revizuiască Directiva privind căile de atac cât mai curând posibil și să 
o aducă în conformitate cu directivele revizuite privind achizițiile publice;

Cea de-a doua sarcină: dezvoltarea întregului potențial al achizițiilor publice - cel mai bun 
raport calitate/preț

9. consideră că, în vederea dezvoltării întregului potențial al achizițiilor publice, criteriul 
celui mai scăzut preț ar trebui să fie înlăturat, și că, în principiu, ar trebui să existe o 
singură opțiune de atribuire a contractelor de achiziții: ar trebui să fie aleasă oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic – care să includă toate costurile pe ciclu de 
viață ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor relevante;

10. subliniază că producerea în mod durabil sau nedurabil a unui bun sau serviciu este 
considerată pe bună dreptate a fi o caracteristică a produsului care poate fi folosită drept 
criteriu de comparație cu alte produse sau servicii care nu au fost produse în mod durabil; 
subliniază faptul că ar trebui clarificat domeniul de aplicare pentru includerea cerințelor 
referitoare la procesul de producție în specificațiile tehnice pentru toate tipurile de 
contracte; face referire la cazul Wienstrom, care a devenit un exemplu clasic al modului și 
motivului pentru care caracteristicile de producție pot fi clasificate drept specificații 
tehnice;

11. subliniază că o mai mare conștientizare a impactului produselor și activităților asupra 
mediului și climei înseamnă că ar trebui să fie luată în considerare posibilitatea ca 
autoritățile publice să favorizeze furnizorii locali, iar măsura în care normele privind piața 
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internă permit acest lucru ar trebui să fie examinată;

12. subliniază că orice extindere a normelor UE privind achizițiile publice în zona „ce se 
cumpără” ar reprezenta o schimbare semnificativă a regimului actual, care ar trebui să fie 
atent evaluată; se îndoiește că aceasta ar contribui la simplificare și raționalizare și se teme 
că ar conduce mai degrabă la norme mai complicate cu multe exceptări care ar fi dificil de 
administrat în practică; 

Cea de-a treia sarcină: simplificarea normelor și promovarea unor proceduri mai flexibile

13. subliniază că directivele sunt prea detaliate și că au devenit tot mai tehnice și complicate, 
în același timp, riscul legal al neconformității cu aceste norme a crescut considerabil 
deopotrivă pentru autoritățile contractante și pentru furnizori; constată că teama de 
provocare conduce la o abordare reticentă față de riscuri, care frânează inovarea și 
dezvoltarea durabilă, făcând ca prețul cel mai mic să fie preferat mult prea des în 
detrimentul celei mai bune calități;

14. susține norme simple și clare, cu o reducere a nivelului de detaliere și cu un accent mai 
mare pe principiile generale de transparență, tratament egal și nediscriminare;

15. susține ca procedurile de negociere cu anunțare prealabilă să fie acceptate ca procedură 
standard; este de părere că ar trebui să fie introduse garanții suplimentare împotriva 
abuzului în forma unor cerințe de documente justificative scrise; îndeamnă Comisia să 
includă în directive dispoziții mai flexibile pentru acordurile-cadru;

16. reamintește insistența cu privire la admiterea sistematică a ofertelor (sau a variantelor) 
alternative, întrucât acestea sunt cruciale pentru promovarea și difuzarea soluțiilor 
inovatoare; subliniază că specificațiile referitoare la performanță și cerințele funcționale și 
admiterea expresă a variantelor acordă ofertanților posibilitatea de a propune soluții 
inovatoare;

17. regretă că ofertanții nu au decât posibilități limitate de a rectifica omisiunile din ofertele 
lor; prin urmare, solicită Comisiei să comenteze în detaliu cu privire la omisiunile care pot 
fi rectificate de către ofertanți și la ajustările suplimentare care sunt permise, precum și cu 
privire la modul de a garanta transparența și tratamentul egal;

18. subliniază că autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de 
experiența anterioară cu un ofertant pe baza unui raport de evaluare oficial; recomandă 
stabilirea unei limite de timp pentru excluderi, care ar trebui să garanteze transparența și 
obiectivitatea;

19. critică eșecul Cărții verzi în a menționa deficiențele, lipsa de experiență și cunoștințe 
legate de achizițiile publice; subliniază importanța promovării profesionalismului, atât din 
partea autorităților contractante, cât și a operatorilor de pe piață; recomandă înființarea 
unei rețele de centre de excelență în cadrele existente la nivel național;

Cea de-a patra sarcină: îmbunătățirea accesului pentru IMM-uri

20. subliniază că accesul IMM-urilor la achizițiile publice este esențial în vederea menținerii 
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ocupării forței de muncă și a dezvoltării durabile; subliniază faptul că simplificarea 
procedurilor va facilita accesul IMM-urilor și le va permite să participe pe o bază mai 
egală și mai echitabilă;

21. solicită Comisiei să crească gradul de conștientizare a importanței împărțirii contractelor 
pe loturi și să ia în considerare punerea în aplicare a principiului „aplică sau explică”, prin 
care normele referitoare la astfel de chestiuni cum ar fi împărțirea pe loturi trebuie să fie 
respectate, sau nerespectarea trebuie să fie explicată;

22. propune ca autodeclarațiile să fie permise acolo unde este posibil și ca documentele 
originale să fie solicitate numai din partea candidaților preselectați sau a ofertantului 
câștigător; solicită Comisiei să promoveze opțiunea unui „pașaport pentru achiziții 
publice”, de preferință sub forma unui sistem electronic standardizat de înregistrare la 
nivel național, deoarece un pașaport de acest gen ar demonstra faptul că un operator 
posedă declarațiile și documentele justificative care sunt solicitate; consideră că acest 
lucru ar realiza o economie considerabilă de timp și de resurse;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Legislația europeană în domeniul achizițiilor publice își sărbătorește anul acesta jubileul: 
acum patruzeci de ani, la 26.7.1971, intra pentru prima dată în vigoare Directiva 71/305/CEE 
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări.. 
Acest eveniment este rareori menționat, în Cartea verde privind modernizarea politicii UE în 
domeniul achizițiilor publice făcându-se referire o singură dată la această directivă. Cu ocazia 
aniversării a 40 de ani, se cuvine întocmirea unui inventar și analizarea cauzelor succeselor și 
insucceselor politicii UE în domeniul achizițiilor publice. 

Printre succese se numără: legislația UE în domeniul achizițiilor publice a contribuit decisiv la 
transparentizarea procedurilor de atribuire a contractelor publice și la combaterea corupției și 
a nepotismului, a impulsionat profesionalizarea autorităților contractante și a contribuit, de 
asemenea, la scăderea prețurilor. În schimb, ca un revers al medaliei deja evident, multe studii 
și observații reclamă faptul că prețurile reduse s-au datorat reducerii costurilor de calitate și 
inovare și că s-a ținut prea puțin seama de durabilitatea produselor și a serviciilor, cu alte 
cuvinte costurile pe întregul ciclu de viață.  

Dimpotrivă, alte costuri au crescut, prin accentuarea unilaterală a aspectelor juridice au 
crescut costurile de tranzacționare, iar pentru consultanța externă a trebuit să se plătească mai 
mult. Tendința autorităților publice în materie de securitate juridică de a miza pe proceduri 
birocratice a fost accentuată în mod neintenționat, având drept consecință evitarea riscurilor 
și, în situații incerte, s-au atribuit contracte pentru cel mai ieftin, și nu pentru cel mai inovator 
sau, pe ansamblu, cel mai bun produs/serviciu. Această evoluție este deosebit de problematică 
în perioade de criză economică și de fonduri publice limitate. 

Prin urmare, trebuie salutată intenția Comisiei de a simplifica și flexibiliza legislația în 
domeniul achizițiilor publice printr-o revizuire. Totuși, în cartea verde prezentată se constată 
unele contradicții. Pe de o parte, cantitatea și profunzimea detaliilor celor 114 de întrebări dau 
impresia că se dorește reglementarea limitată a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice, iar pe de altă parte, multe întrebări, respectiv propuneri prezentate, sunt 
contradictorii, astfel încât, de exemplu, cotele și țintele obligatorii privind prospectarea 
contrazic obiectivul de simplificare și de asigurare a unei mai mari siguranțe juridice și 
contribuie la o mai mare birocratizare și reglementare juridică în sens negativ. 

Raportoarea consideră că o revizuire a directivelor privind achizițiile publice ar trebui să plece 
de la premisa că legislația europeană în domeniul achizițiilor publice s-a transpus între timp în 
practică: dacă la început erau necesare proceduri formale pentru a asigura un anumit 
profesionalism în practicile de atribuire a contractelor de achiziție publică și pentru a obișnui 
organismele de achiziții cu principiul transparenței, al nediscriminării și al competiției, între 
timp, acestea au fost transpuse în practică. Acum este important ca legislația în domeniul 
achizițiilor publice să fie raționalizată și să se revină la esența acesteia, respectiv garantarea 
transparenței, a nediscriminării și a concurenței. 

Claritatea și securitatea juridică
Această revizuire trebuie efectuată, bineînțeles, cu prudență, nefiind necesară contestarea 
celor mai bune practici – ea include, de exemplu, împărțirea în două directive, respectiv 
împărțirea în furnizare de bunuri, lucrări și prestare de servicii, dar și clasificarea în servicii de 
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tipul A și B. Reglementările speciale ale serviciilor de tipul B se întemeiază pe caracterul lor 
predominant local. Există totuși neclarități privind anumite servicii financiare, fiind necesară, 
de asemenea, reglementarea mai clară a clasificării serviciilor de salvare.

Pe lângă aceasta, există numeroase neclarități din punct de vedere juridic care, în trecut, au 
condus întotdeauna la plângeri sau la procese. Achizițiile publice se caracterizează printr-o 
„valoare conflictuală” deosebit de ridicată, iar revizuirea ar trebui să contribuie, de asemenea, 
la combaterea acestei „culturi a conflictului” și la asigurarea unei mai mari securități juridice, 
numai astfel putând fi utilizat mai bine și mai simplu potențialul achizițiilor publice în ceea ce 
privește dezvoltarea inovatoare și durabilă a economiei, acestuia revenindu-i o importanță 
ridicată tocmai în perioade de criză economică și de îndatorare mare a statului. 

Astfel, în sfera de aplicare a directivei, ar trebui să se clarifice faptul că este vorba despre 
reglementarea achizițiilor publice, care, potrivit celor mai recente hotărâri ale Curții Europene 
de Justiție, trebuie să furnizeze achizitorului public o utilitate economică directă, și că, potrivit 
definițiilor Curții Europene de Justiție, cooperările între instituțiile publice nu fac obiectul 
legislației în domeniul achizițiilor publice, și nici concesionările de servicii nu fac obiectul 
directivelor privind achizițiile publice. 
În cazul în care Comisia prezintă o reglementare separată pentru concesionările de servicii, 
potrivit celor mai recente hotărâri ale Curții Europene de Justiție, aceasta nu ar trebui să 
rămână limitate la strictul necesar, ar trebui definită sfera de aplicare în conformitate cu 
Directiva privind serviciile, iar negocierile parlamentare de revizuire a directivelor privind 
achizițiile publice ar trebui să se desfășoare în paralel, pentru a împiedica o nouă fragmentare 
a cadrului de reglementare și pentru a asigura coerență. În acest context ar trebui definită, de 
asemenea, securitatea juridică necesară parteneriatelor public-private.

Inovarea și achizițiile durabile
Raportoarea salută în mod expres eforturile Comisiei Europene de a pune achizițiile publice 
mai bine în slujba obiectivelor sociale generale, însă subliniază faptul că cel mai mare 
obstacol rezidă în însăși directivele privind achizițiile publice. Atât timp cât criteriului ofertei 
celei mai ieftine i se acordă aceeași importanță în cadrul directivelor precum ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, nu se va schimba mai nimic în acest domeniu în 
ceea ce privește marile dificultăți economice ale achizitorilor publici. Se va obține o singură 
schimbare, în cazul în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic devine 
regula (de exemplu conform principiului „aplică sau explică”), iar criteriile de determinare a 
acestei oferte devin mai operaționale. 

Contractele de achiziții publice ar trebui atribuite astfel conform criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, cu includerea costurilor pe întregul ciclu de viață 
pentru servicii de furnizare, servicii de lucrări și prestări de servicii, solicitându-se Comisiei 
să elaboreze o metodologie de determinare a costurilor pe ciclul de viață care să fie mai amplă 
decât metodologia anterioară bazată exclusiv pe eficiența energetică și care să includă toate 
aspectele durabilității.

Trebuie clarificat în continuare faptul că criteriile unei producții durabile și responsabile din 
punct de vedere etic pot fi incluse în caietele de sarcini, neexistând temeiuri juridice care să 
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interzică acest lucru, ci, dimpotrivă, CEJ a demonstrat clar în cauza Wienstrom1 că, în cazul 
achiziției durabile, un rol decisiv revine tocmai procesului de producție.

O revizuire ar trebui să clarifice și aspectele în cazul cărora o interpretare unilaterală a 
legislației în domeniul contractelor de achiziții publice ar intra în conflict cu obiectivele 
sociale generale atât ale tratatelor europene, cât și ale strategiei UE 2020. De exemplu, ar 
trebui să se verifice în ce măsură autoritățile contractante (de exemplu spitalele) se pot baza, 
în cazul achiziției de produse alimentare, pe produsele regionale pentru a evita presiunile 
inutile asupra mediului.

Simplificarea și flexibilizarea
O simplificare a normelor europene în materie de achiziții și un acces mai bun la instrumente 
flexibile contribuie la încurajarea achiziției durabile și inovatoare. Raportoarea propune în 
acest sens diferite soluții, cum ar fi monitorizarea sistematică a pieței, utilizarea mai bună a 
metodelor de negociere cu publicarea prealabilă și măsuri însoțitoare suplimentare de creștere 
a transparenței sau admiterea generală a ofertelor alternative, ținând seama de oferte în special 
sub aspectul dezvoltării durabile. Pentru obținerea unor rezultate inovatoare, ecologice ale 
achizițiilor, este adecvată posibilitatea de a lua în considerare mai curând performanțele și 
exigențele funcționale decât caietele de sarcini detaliate. De asemenea, trebuie facilitată 
adaptarea, respectiv corectarea greșelilor din anunțul de participare, bineînțeles, cu garanțiile 
corespunzătoare, pentru a asigura transparența și controlul procedurii.

În plus, în cadrul revizuirii trebuie să existe o discuție privind adaptarea pragurilor. Multe 
observații fac referire la aceasta, însă această problemă este foarte controversată și, cu 
siguranță, ar fi mai utilă organizarea unei audieri suplimentare.

Raportoarea atrage însă atenția asupra faptului că aspectul juridic al procedurilor de achiziție 
nu trebuie supraevaluat, Comisia trebuind, de asemenea, să ofere un sprijin mai mare 
aspectului practic, de exemplu, la organizarea schimbului de experiență sau la elaborarea 
celor mai bune proceduri și metode și în ceea ce privește suportul acordat programelor de 
formare profesională din statele membre. În plus, aceste stagii de formare profesională nu ar 
trebui să se adreseze doar achizitorilor locali, ci și factorilor politici de decizie și altor actori, 
în special organizațiilor neguvernamentale care prestează servicii. În acest sens se poate 
profita de experiența franceză, întrucât acest model este testat în prezent în Franța.

Accesul IMM-urilor
Raportoarea a făcut deja referire în raportul său de anul trecut „privind noile evoluții în 
materie de achiziții publice” la importanța acestui aspect și a recomandat diferite instrumente 
pentru a asigura un acces mai bun al IMM-urilor. Accesul IMM-urilor la contractele de 
achiziții publice este obstrucționat de numeroase obstacole, în multe state lăsând de dorit chiar 
și punerea în aplicare a „Small Business Act”. 

Prin urmare, raportoarea propune măsuri care să reducă costurile de tranzacționare ale IMM-
urilor, cum ar fi principiul „o singură dată”, conform căruia, la încheierea procedurii de 

                                               
1 CEJ, cauza C-448/01, EVN AG și Wienstrom GmbH/Republica Austria, 4 decembrie 2003, Culegerea de 
jurisprudență a Curții Europene de Justiție (2003) I-14527.
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achiziție, doar ofertanții admiși trebuie să depună documentele originale, respectiv crearea 
unui sistem standardizat de acordare a accesului la procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice sub forma unui registru electronic în care să se înregistreze certificatele 
corespunzătoare, aceste sisteme existând deja în unele state membre. 
Pe de altă parte, ar trebui sprijinită și încurajată mai puternic împărțirea pe loturi, în acest caz, 
putând fi utilizată procedura „aplică sau explică” care poate asigura o transparență sporită. 
Alte măsuri de întărire a IMM-urilor sunt orientarea către oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic, mai buna admitere a ofertelor alternative, utilizarea intensă a 
procedurii de negociere și, în general, simplificarea și flexibilizarea normelor în materie de 
achiziții.

e-Procurement
Din păcate, planul de acțiune privind extinderea la nivel european a achizițiilor electronice și-
a ratat ținta: în 2010, doar 50 % din achizițiile publice s-au realizat prin procedura electronică. 
Media este de aproape 5 %. Puține state, precum Portugalia, au înregistrat succese în această 
privință. Prin urmare, raportoarea salută Cartea verde privind achizițiile publice electronice și 
invită Comisia Europeană să își asume o răspundere politică mai mare în acest domeniu și să 
includă normele necesare în revizuirea directivelor privind achizițiile publice, cu scopul de a 
promova achizițiile electronice pe teritoriul UE. 


