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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o modernizácii verejného obstarávania
(2011/2048(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernice 2004/18/ES a 2004/17/ES o postupoch zadávania verejných 
zákaziek1 a smernicu 2007/66/ES o postupoch preskúmania v oblasti zadávania verejných 
zákaziek2,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ 
(KOM(2011)0015),

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o rozšírení používania elektronického obstarávania 
v EÚ (KOM(2010)0571),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre podniky a rast3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o novom vývoji v oblasti verejného 
obstarávania4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 s názvom „Verejné obstarávanie vo 
fáze pred komerčným využitím: podpora inovácií s cieľom zabezpečiť v Európe trvalo 
udržateľné verejné služby vysokej kvality“5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Inteligentná regulácia v Európskej únii“ 
(KOM(2010)0543),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu. Pre 
vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo. 50 návrhov, ako lepšie 
spoločne pracovať, podnikať a obchodovať“ (KOM(2010)0608),

– so zreteľom na správu profesora Maria Montiho z 9. mája 2010 na tému „Nová stratégia 
pre jednotný trh“,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie SEK(2010)1214,

– so zreteľom na správu s názvom „Hodnotenie prístupu MSP k trhom s verejným 
obstarávaním v EÚ“6, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Verejné obstarávanie pre lepšie životné 
prostredie“ (KOM(2008)0400), 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 31.
3 Prijaté texty P7_TA(2011)0146.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0173.
5 Ú. v. EÚ C 67E, 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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– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Najskôr myslieť v malom – Iniciatíva 
„Small Business Act“ pre Európu“ (KOM(2008)0394), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020. 
Únia inovácií“ (KOM(2010)0546),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom „Modernizácia politiky verejného 
obstarávania EÚ – Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania“,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom „Modernizácia politiky verejného 
obstarávania EÚ – Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania“,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o Zelenej 
knihe o rozšírení používania elektronického obstarávania v EÚ,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A7-0000/2011),

A. keďže riadne fungujúci trh verejného obstarávania má zásadný význam pre posilnenie 
jednotného trhu, stimulovanie hospodárskej súťaže a inovácií, podporu vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia, klímy a sociálneho začlenenia, a pre dosiahnutie optimálnej 
hodnoty pre občanov, podniky a daňových poplatníkov;

1. víta Zelenú knihu Komisie a rozsiahly konzultačný proces ako východiskový bod pre 
revíziu smerníc o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy 
a judikatúrou Európskeho súdneho dvora (ESD) a v súlade s prepracovanými pravidlami 
štátnej pomoci; 

2. zdôrazňuje, že pravidlá verejného obstarávania sa stali príliš zložité a príliš podrobné, čo 
vedie k nákladným a zložitým administratívnym postupom; odporúča ich čo najviac 
zjednodušiť a v prípade potreby aj vysvetliť; poukazuje na to, že zvýšená miera 
využívania informačných technológií bude takisto zohrávať významnú úlohu pri 
znižovaní administratívy a nákladov a že európske iniciatívy v oblasti elektronického 
obstarávania by preto mali byť v súlade s reformou pravidiel obstarávania;

Prvá úloha: zlepšenie právnej zrozumiteľnosti

3. žiada o objasnenie rozsahu pôsobnosti smerníc; pripomína, že hlavným účelom verejného 
obstarávania je nákup tovaru, prác a služieb orgánmi verejnej správy na uspokojenie 
potrieb svojich občanov; zdôrazňuje, že verejný obstarávateľ musí mať priamy úžitok 
z postupu označeného ako verejné obstarávanie; 

4. žiada o objasnenie definícií v smerniciach – napríklad definície „inštitúcia, ktorá sa riadi 
verejným právom“ – v súlade s judikatúrou ESD;
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5. pripomína svoje uznesenie z mája 2010 o nedávnom vývoji v oblasti verejného 
obstarávania, v ktorom sa zohľadňuje judikatúra ESD a uvádza, že na verejno-verejnú 
spoluprácu sa nevzťahujú pravidlá verejného obstarávania, pokiaľ nebudú splnené tieto 
kritériá: že cieľom tohto partnerstva bolo poskytovanie verejnej služby zverené všetkým 
dotknutým miestnym orgánom, pričom túto úlohu vykonávali výlučne príslušné verejné 
orgány, t. j. bez účasti súkromného kapitálu; zdôrazňuje, že tieto vysvetlenia by sa mali 
kodifikovať v smerniciach o verejnom obstarávaní;

6. zdôrazňuje vylúčenie koncesie na služby z pôsobnosti európskych pravidiel obstarávania; 
pripomína zámer Komisie navrhovať samostatné právne predpisy na udeľovanie koncesií 
na služby; zastáva názor, že by sa mali riešiť v rámci prepracovania smerníc len preto, aby 
sa zabránilo ďalšej fragmentácii právnych predpisov; 

7. zdôrazňuje, že súčasná klasifikácia služieb na kategórie A a B by sa mala ponechať, 
keďže jednoduchšie ustanovenia pre služby kategórie B majú svoje opodstatnenie v ich 
povahe, ako sú prevažne miestne alebo regionálne poskytované služby; 

8. žiada Komisiu, aby čo najskôr prepracovala smernicu o opravných prostriedkoch 
a zosúladila ju s revidovanými smernicami o verejnom obstarávaní;

Druhá úloha: rozvoj plného potenciálu verejného obstarávania – najlepšia hodnota za 
vynaložené peniaze

9. zastáva názor, že pre rozvoj plného potenciálu verejného obstarávania by sa malo 
odstrániť kritérium najnižšej ceny a že pre zadávanie zákaziek by v zásade mala byť 
stanovená len jedna možnosť: mala by sa vybrať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
vrátane nákladov celého životného cyklu príslušných tovarov, služieb a prác; 

10. zdôrazňuje skutočnosť, že to, či boli výrobok alebo služba vyrábané udržateľným 
spôsobom alebo nie, sa právom považuje za vlastnosť výrobku, ktorú možno využívať ako 
kritérium na porovnanie s výrobkami alebo službami, ktoré neboli vyrobené trvalo 
udržateľným spôsobom; poukazuje na to, že by sa mal objasniť účel zahrnutia požiadaviek 
týkajúcich sa výrobného procesu do technických špecifikácií pre všetky typy zmlúv; 
poukazuje na prípad Wienstrom, ktorý sa stal klasickým príkladom toho, ako a prečo 
možno výrobné charakteristiky kategorizovať ako technické špecifikácie;

11. poukazuje na to, že zvýšenie informovanosti o environmentálnom a klimatickom vplyve 
výrobkov a činností znamená, že by sa mala zohľadniť možnosť verejných orgánov 
uprednostňovať miestnych dodávateľov a preskúmať miera, do akej to pravidlá 
vnútorného trhu umožňujú;

12. zdôrazňuje, že rozšírenie pravidiel obstarávania EÚ na oblasť „čo kupovať“ by 
predstavovalo dôležitú zmenu súčasného režimu, ktorý je potrebné starostlivo vyhodnotiť; 
vyjadruje pochybnosti, že by to prispelo k zjednodušeniu a zefektívneniu, ale skôr sa 
obáva, že by to malo za následok zložitejšie pravidlá s mnohými výnimkami, ktoré by 
bolo ťažké riadiť v praxi; 

Tretia úloha: Zjednodušenie pravidiel a zavedenie flexibilnejších postupov
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13. zdôrazňuje, že smernice sú príliš podrobné a stávajú sa čoraz technickejšie a zložitejšie, 
pričom zároveň sa pre verejných obstarávateľov, ako aj dodávateľov zvýšilo právne riziko 
nedodržania týchto pravidiel; poznamenáva, že strach z problémov vedie k prístupu 
odmietania rizika, ktorý bráni inovácii a trvalo udržateľnému rozvoju, čo až príliš často 
vedie k výberu najnižšej ceny namiesto pridanej hodnoty; 

14. zasadzuje sa za jasné a jednoduché pravidlá so znížením úrovne podrobnosti a väčšiu 
mieru využívania všeobecných zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a nediskriminácie;

15. zasadzuje sa za to, aby sa ako štandardný postup povolilo rokovacie konanie 
s predchádzajúcim oznámením; zastáva názor, že by sa na predkladanie písomnej 
dokumentácie mali zaviesť ďalšie ochranné opatrenia proti zneužitiu vo forme 
požiadaviek; vyzýva Komisiu, aby do smerníc zahrnula pružnejšie ustanovenia pre 
rámcové dohody; 

16. znovu opakuje, že trvá na systematickom prijímaní alternatívnych ponúk (alebo variant), 
pretože sú nevyhnutné na podporu a šírenie inovačných riešení; zdôrazňuje, že údaje 
týkajúce sa výkonu a funkčných požiadaviek, ako aj výslovné povolenie variant dávajú 
uchádzačom možnosť navrhnúť inovačné riešenia;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že uchádzači majú len obmedzené možnosti na nápravu 
chýb vo svojich ponukách; vyzýva preto Komisiu, aby doplnila, ktoré nedostatky môžu 
uchádzači napraviť a aké ďalšie úpravy sú povolené, ako aj to, ako zaručiť 
transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie;

18. poukazuje na to, že verejní obstarávatelia by mali mať možnosť využívať predchádzajúce 
skúsenosti s uchádzačom na základe oficiálnej hodnotiacej správy; odporúča nastaviť 
časový limit pre udelenie výnimky, čím by sa mala zaistiť transparentnosť a objektívnosť;

19. kritizuje, že Zelená kniha neobsahuje zmienku o nedostatkoch, nedostatočných 
skúsenostiach a znalostiach o verejnom obstarávaní; zdôrazňuje význam podpory 
profesionality verejných obstarávateľov, ako aj hospodárskych subjektov na trhu; 
odporúča vytvoriť sieť centier excelentnosti v rámci existujúcich vnútroštátnych rámcov;

Štvrtá úloha: zlepšenie prístupu pre MSP

20. zdôrazňuje, že voľný prístup MSP k verejnému obstarávaniu je nevyhnutný pre udržanie 
zamestnanosti a trvalo udržateľný rozvoj; zdôrazňuje, že zjednodušovaním postupov sa 
uľahčí prístup pre MSP, čo im umožní rovnocennejšiu a spravodlivejšiu účasť;

21. žiada Komisiu, aby zvýšila informovanosť o význame rozdelenia zákaziek na časti a aby 
zvážila zavedenie zásady „uplatni alebo vysvetli“, podľa ktorej sa musia dodržiavať 
pravidlá v otázkach, ako je rozdelenie na časti, alebo vysvetliť ich nedodržanie;

22. navrhuje, aby sa v prípade možnosti povolili vyhlásenia a aby sa originálne dokumenty 
požadovali iba od vybraných kandidátov alebo úspešných uchádzačov; žiada Komisiu, 
aby podporila možnosť „pasu verejného obstarávania“, najlepšie vo forme 
štandardizovaného systému elektronickej registrácie na vnútroštátnej úrovni, pretože 
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takýto pas by dokazoval, že prevádzkovateľ disponuje požadovanými vyhláseniami a
dokumentáciou; domnieva sa, že by to viedlo k značnej úspore času a nákladov; 

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európske právo týkajúce sa verejného obstarávania oslavuje tento rok jubileum: pred 40 
rokmi, dňa 26. 7. 1971, po prvýkrát nadobudla účinnosť smernica 71/305/EHS o koordinácii 
postupov verejného obstarávania prác. Táto udalosť sa spomína len zriedka; aj v Zelenej 
knihe s názvom „O modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ“ sa na túto smernicu 
odkazuje len jediný raz. Toto štaridsaťročné výročie je však príležitosťou na hodnotenie a 
analýzu úspechov a neúspechov politiky verejného obstarávania v EÚ. 

Pokiaľ ide o úspechy, európske právo verejného obstarávania do veľkej miery prispelo 
k väčšej transparentnosti obstarávania, k boju proti korupcii a nepotizmu, dalo podnet na 
profesionalizáciu verejných obstarávateľov a prispelo aj k zníženiu cien, hoci sa prejavuje už 
aj jeho tienistá stránka, pretože z mnohých štúdií a stanovísk vyplýva, že nízke ceny boli 
stanovené na úkor kvality a inovácií, pričom sa nedostatočne zohľadnila aj udržateľnosť 
výrobkov a služieb, teda náklady celého životného cyklu. 

Ostatné náklady naproti tomu vzrástli, pričom pri jednostrannom dôraze na právnu 
problematiku sa zvýšili náklady na transakcie, na základe čoho sa externé poradenstvo muselo 
nakupovať drahšie. Zároveň sa neúmyselne posilnila tendencia orgánov verejnej správy 
stanoviť v prípade právnej neistoty byrokratické postupy, čím sa predišlo rizikám a v prípade 
pochybností sa vybral najlacnejší produkt/služba namiesto inovatívnejšieho alebo vo 
všeobecnosti najlepšieho produktu/služby. Tento vývoj je zvlášť problematický v čase 
hospodárskej krízy a nedostatku štátnych prostriedkov. 

Preto je potrebné uvítať skutočnosť, že Komisia chce touto revíziou zaistiť jednoduchšie 
a pružnejšie právo verejného obstarávania v EÚ. V predloženej Zelenej knihe však možno 
naraziť aj na rozpory. Na jednej strane robia rozsah a detailnosť 114 otázok dojem, že ide 
o snahu mikroregulácie verejného obstarávania, na strane druhej sú niektoré otázky, resp. 
predložené návrhy rozporuplné; napríklad kvóty alebo záväzné ciele môžu byť pri verejnom 
obstarávaní v rozpore s cieľom zjednodušenia a vytvorenia väčšej právnej istoty a prispievať 
k ďalšej byrokratizácii a právnej zložitosti v negatívnom slova zmysle. 

Spravodajkyňa zastáva stanovisko, že revízia smerníc o verejnom obstarávaní by mala 
vychádzať z toho, že európske právo verejného obstarávania sa v Európe stalo bežnou praxou: 
ak boli spočiatku potrebné striktne formalizované postupy na zabezpečenie istej profesionality 
pri verejnom obstarávaní a poverenie subjektov v oblasti verejného obstarávania 
dodržiavaním zásad transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže, medzičasom sa 
to stalo bežnou praxou. V súčasnosti je potrebné znovu zjednodušiť právo verejného 
obstarávania a vrátiť sa k jeho pôvodnej podstate, teda záruke transparentnosti,
nediskriminácie a zabezpečenia hospodárskej súťaže.

Právna jasnosť a právna istota
Táto revízia sa, samozrejme, musí vykonať opatrne a osvedčené postupy by sa nemali 
spochybniť – patrí sem napríklad rozdelenie na dve smernice, resp. ďalšie rozdelenie na 
dodávky, práce a služby, ale aj rozdelenie na služby kategórie A a B. Osobitné pravidlá pre 
služby kategórie B sú prevažne založené na miestnej povahe týchto služieb. Existujú však 
nejasnosti, pokiaľ ide o niektoré finančné služby, pričom je potrebné lepšie upraviť aj 
prideľovanie záchranných služieb.
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Okrem toho existuje mnoho právnych nejasností, ktoré v minulosti často viedli k odvolaciemu 
konaniu alebo súdnym procesom. Verejné obstarávanie sa však vyznačuje mimoriadne 
vysokou „hodnotou sporu“ a táto revízia by mala prispieť aj k odstráneniu tejto „kultúry 
konfliktov“ a k väčšej právnej istote, pretože len tak možno lepšie a jednoduchšie využiť 
potenciál verejného obstarávania pre inovačný a udržateľný rozvoj hospodárstva, ktoré má 
práve v čase hospodárskej krízy a vysokého štátneho zadlženia mimoriadny význam. 

Z pôsobnosti týchto smerníc by sa malo byť jasné, že ide o kontrolu verejného obstarávania, 
ktoré musí podľa nedávnych rozsudkov Európskeho súdneho dvora priniesť verejnému 
obstarávateľovi bezprostredné hospodárske výhody; verejno-verejná spolupráca nepodlieha 
podľa definícií ESD právu verejného obstarávania a takisto koncesie na služby nepatria do 
pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní. 
V prípade, že Komisia pre koncesie na služby predloží osobitné ustanovenie, podľa 
nedávnych rozsudkov ESD by sa malo obmedziť na to najnutnejšie, mala by sa definovať 
pôsobnosť v súlade so smernicou o službách a parlamentná rozprava o revízii súbežne 
s revíziou smerníc o verejnom obstarávaní s cieľom zabrániť ďalšiemu právnemu rozkolu 
a zabezpečiť súdržnosť. V tejto súvislosti by bolo tiež potrebné objasniť právnu istotu pre 
verejno-súkromné partnerstvá.

Inovácia a udržateľné obstarávanie
Spravodajkyňa dôrazne víta úsilie Európskej komisie zaradiť verejné obstarávanie medzi ciele 
všeobecného hospodárskeho záujmu, poukazuje však na to, že najväčšiu prekážku predstavujú 
samotné smernice o verejnom obstarávaní. Pokiaľ kritérium najlacnejšej ponuky nebude mať 
v smerniciach rovnakú váhu ako hospodársky najvýhodnejšia ponuka, vzhľadom na veľké 
hospodárske problémy verejných obstarávateľov sa v tejto oblasti zmení len málo. Zmena sa 
dosiahne iba vtedy, keď sa hospodársky najvýhodnejšia ponuka stane pravidlom (napr. podľa 
zásady „uplatni alebo vysvetli“) a kritériá na stanovenie tejto ponuky budú lepšie 
realizovateľné. 

Verejné obstarávanie by teda malo prebiehať podľa kritéria hospodársky najvýhodnejšej 
ponuky so zreteľom na náklady životného cyklu dodávok, prác alebo služieb, pričom Komisiu 
dôrazne vyzýva, aby vypracovala metodiku na stanovenie nákladov životného cyklu, ktorá 
bude presahovať rámec doterajšej metodiky zameranej jednostranne na energetickú účinnosť 
a zahŕňať všetky otázky týkajúce sa trvalej udržateľnosti.

Ďalej by bolo potrebné stanoviť, že kritériá trvalo udržateľnej a eticky zodpovednej výroby 
bude možné zaradiť do technických špecifikácií; neexistuje žiadny právny dôvod pre zákaz, 
práve naopak, rozsudok ESD vo veci Wienstrom1 jasne poukázal na to, že v prípade trvalo 
udržateľného obstarávania má práve výrobný proces rozhodujúci význam.

Revízia by mala takisto objasniť otázky, v prípade ktorých sa jednostranný výklad práva 
verejného obstarávania môže dostať do rozporu so všeobecnými hospodárskymi cieľmi, ako 
aj európskymi zmluvami a stratégiou Európa 2020. Napríklad by sa malo preskúmať, do akej 

                                               
1 ESD, vec C-448/01, EVN AG a Wienstrom GmbH/Rakúska republika, 4. decembra 2003, správy ESD (2003) 
I-14527.
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miery môžu verejní obstarávatelia (napr. nemocnice) využiť v rámci obstarávania potravín aj 
regionálne výrobky s cieľom predísť zbytočnému zaťaženiu životného prostredia.

Zjednodušenie a zvýšenie pružnosti
Zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania v EÚ a lepší prístup k pružným nástrojom 
prispeje k podpore udržateľného a inovačného obstarávania. Spravodajkyňa v tejto súvislosti 
navrhuje rôzne možnosti, ako napríklad systematické monitorovanie trhu, lepšie využívanie 
rokovacieho konania s predchádzajúcim uverejnením a ďalšie sprievodné opatrenia zamerané 
na zvýšenie transparentnosti alebo všeobecné schválenie doplnkových služieb s osobitným 
dôrazom na ponuky so zreteľom na aspekt trvalo udržateľného rozvoja. Na dosiahnutie 
ekologicky zameraných a inovačných výsledkov obstarávania je vhodnejšia možnosť 
zohľadnenia požiadaviek na výkon a funkčnosť, než podrobné technické špecifikácie. Aj 
prispôsobenie, resp. oprava chýb v uverejnenom oznámení o verejnom obstarávaní sa musia 
zjednodušiť, prirodzene s príslušnými bezpečnostnými zárukami s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a kontrolu celého konania.

Okrem toho sa v rámci tejto revízie musí uskutočniť diskusia o úprave prahových hodnôt, na 
čo poukazujú mnohé stanoviská, avšak diskusia o tejto otázke bola veľmi kontroverzná a bolo 
by určite vhodné zorganizovať v tejto súvislosti ďalšie vypočutie.

Spravodajkyňa však upozorňuje aj na to, že sa nesmie preceniť právna stránka procesu 
obstarávania a že Komisia musí vo väčšej miere zabezpečiť aj podporu praktickej stránky, 
napr. pri organizovaní výmeny skúsenosti alebo rozvoji osvedčených postupov a metód, ako 
aj pri podpore programov odbornej prípravy v členských štátoch. Táto odborná príprava by sa 
však nemala zameriavať len na miestnych obstarávateľov, ale aj na politických činiteľov 
a ostatné subjekty, najmä mimovládne organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby. V tejto 
súvislosti je možné využiť aj skúsenosti z Francúzska, pretože tento model sa v súčasnosti 
testuje vo Francúzsku.

Prístup malých a stredných podnikov (MSP)
Spravodajkyňa už vo svojej správe z minulého roka s názvom „Nové trendy v oblasti 
verejného obstarávania“ poukázala na význam tejto otázky a odporúčala rôzne nástroje pre 
lepší prístup MSP. MSP narážajú v rámci prístupu k verejnému obstarávaniu na mnohé 
prekážky, pričom ani vykonávanie iniciatívy „Small Business Act“ nie je v mnohých 
členských štátoch dostatočné. 

Spravodajkyňa preto navrhuje opatrenia, ktoré na jednej strane vedú k zníženiu nákladov 
MSP na transakcie, ako je zásada „only-once“, v dôsledku ktorej musia úspešní uchádzači 
predložiť na konci procesu obstarávania originálne dokumenty, resp. vytvorenie 
štandardizovaného pasu verejného obstarávania vo forme elektronického registra, v ktorom 
budú uložené príslušné certifikáty, pričom takéto systémy už v niektorých členských štátoch 
existujú. 
Na druhej strane by sa malo väčšmi podporovať a požadovať rozdelenie na časti, pričom 
v tejto súvislosti by sa mohol využívať postup „uplatni alebo vysvetli“ a zabezpečiť lepšia 
transparentnosť. 
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Medzi ďalšie opatrenia určené na podporu MSP patria zameranie sa na hospodársky 
najvýhodnejšiu ponuku, lepšie schvaľovanie doplnkových služieb, väčšia miera využívania 
rokovacieho konania a vo všeobecnosti jednoduchšie a pružnejšie pravidlá obstarávania.

Elektronické obstarávanie
Akčný plán na vybudovanie elektronického verejného obstarávania v celej Európe, žiaľ, 
nedosiahol svoj cieľ: 50 % obstarávania v roku 2010 elektronickým spôsobom. Priemerné 
hodnoty sa pohybujú okolo 5 %. Len málo krajín bolo v tejto oblasti úspešných, napríklad 
Portugalsko. Spravodajkyňa preto víta Zelenú knihu o elektronickom obstarávaní a vyzýva 
Európsku komisiu, aby v tejto oblasti prevzala väčšiu politickú zodpovednosť a prijala 
potrebné opatrenia na podporu elektronického obstarávania v rámci EÚ a začlenila ich do 
revízie smerníc o verejnom obstarávaní. 


