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Alteração1
Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de, 
embora as autoridades locais e regionais se 
encontrem entre as maiores entidades 
adjudicantes da Europa e desempenhem, 
portanto, um papel essencial na aplicação 
das regras dos contratos públicos, se 
constatar uma carência geral de 
competências jurídicas, de formação 
adequada e de orientações sobre contratos 
públicos ao nível das autoridades 
subnacionais; 

1. Chama a atenção para o facto de, 
embora as autoridades locais e regionais se 
encontrem entre as maiores entidades 
adjudicantes da Europa e desempenhem, 
portanto, um papel essencial na aplicação 
das regras dos contratos públicos, a 
complexidade das regras no âmbito do 
direito da concorrência e dos contratos 
públicos implicar uma carência frequente 
de competências específicas relativamente 
ao quadro jurídico e sua execução, de 
formação adequada e de orientações sobre 
contratos públicos ao nível das autoridades 
subnacionais; 

Or. de

Alteração 2
Tamás Deutsch

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de, 
embora as autoridades locais e regionais se 
encontrem entre as maiores entidades 
adjudicantes da Europa e desempenhem, 
portanto, um papel essencial na aplicação 
das regras dos contratos públicos, se 
constatar uma carência geral de 
competências jurídicas, de formação 
adequada e de orientações sobre contratos 
públicos ao nível das autoridades 

1. Chama a atenção para o facto de, 
embora as autoridades locais e regionais se 
encontrem entre as maiores entidades 
adjudicantes da Europa e desempenhem, 
portanto, um papel essencial na aplicação 
das regras dos contratos públicos, se 
constatar uma carência geral de 
competências jurídicas, de formação 
adequada e de orientações sobre contratos 
públicos ao nível das autoridades 
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subnacionais; solicita aos 
Estados-Membros que criem cursos de 
formação sobre contratos públicos 
(incluindo aspectos específicos como os 
critérios sociais, ambientais, de diversidade 
e de igualdade) e que incentivem a 
utilização das tecnologias da informação e 
da comunicação para melhorar a 
compreensão destas regras e a capacidade 
administrativa das autoridades locais e 
regionais;

subnacionais; solicita aos 
Estados-Membros que criem cursos de 
formação sobre contratos públicos 
(incluindo aspectos específicos como os 
critérios sociais, ambientais, de diversidade 
e de igualdade) e que incentivem a 
utilização das tecnologias da informação e 
da comunicação para melhorar a 
compreensão destas regras e a capacidade 
administrativa das autoridades locais e 
regionais; neste contexto, levanta a 
possibilidade de estabelecer agrupamentos 
de contratos públicos a nível regional, 
com base na cooperação entre as 
autoridades locais e regionais, o que seria 
susceptível de melhorar 
significativamente a eficiência e a eficácia 
dos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos através de contactos e 
do intercâmbio mútuo de experiência e 
informações;

Or. hu

Alteração 3
Tamás Deutsch

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de, 
embora as autoridades locais e regionais se 
encontrem entre as maiores entidades 
adjudicantes da Europa e desempenhem, 
portanto, um papel essencial na aplicação 
das regras dos contratos públicos, se 
constatar uma carência geral de 
competências jurídicas, de formação 
adequada e de orientações sobre contratos 
públicos ao nível das autoridades 
subnacionais; solicita aos 
Estados-Membros que criem cursos de 
formação sobre contratos públicos 
(incluindo aspectos específicos como os 

1. Chama a atenção para o facto de, 
embora as autoridades locais e regionais se 
encontrem entre as maiores entidades 
adjudicantes da Europa e desempenhem, 
portanto, um papel essencial na aplicação 
das regras dos contratos públicos, se 
constatar uma carência geral de 
competências jurídicas, de formação 
adequada e de orientações sobre contratos 
públicos ao nível das autoridades 
subnacionais; solicita aos 
Estados-Membros que criem cursos de 
formação sobre contratos públicos 
(incluindo aspectos específicos como os 
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critérios sociais, ambientais, de diversidade 
e de igualdade) e que incentivem a 
utilização das tecnologias da informação e 
da comunicação para melhorar a 
compreensão destas regras e a capacidade 
administrativa das autoridades locais e 
regionais;

critérios sociais, ambientais, de diversidade 
e de igualdade) e que incentivem a 
utilização das tecnologias da informação e 
da comunicação para melhorar a 
compreensão destas regras e a capacidade 
administrativa das autoridades locais e 
regionais; além disso, recorda que os 
esforços tendentes a detectar e reduzir a 
corrupção a nível das autoridades 
regionais e locais tem de prosseguir com a 
introdução da formação, a divulgação de 
informações e de publicidade;

Or. hu

Alteração 4
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Salienta que o Tribunal de Contas indica
no seu Relatório Anual relativo ao 
exercício de 2008 que o não cumprimento 
das regras comunitárias sobre contratos 
públicos é uma das duas razões mais 
comuns para a recusa de um 
financiamento comunitário pelos Fundos 
Estruturais; realça, neste contexto, o facto 
de as irregularidades resultarem 
frequentemente de uma transposição 
imprópria e das regras mais rigorosas
aplicadas pelos Estados-Membros; solicita 
à Comissão e aos Estados-Membros que, 
em cooperação com as autoridades 
regionais e locais, revejam os vários 
conjuntos de regras aplicáveis aos 
contratos públicos consoante as diversas 
acções e programas executados no âmbito 
dos Fundos Estruturais, a fim de 
unificarem estas regras e de simplificarem 
todo o quadro jurídico dos contratos 
públicos, com vista a reduzirem o risco de 
erro e a aumentarem a eficiência na 

2. Salienta que o Tribunal de Contas indica 
regularmente indica nos seus relatórios 
anuais relativos à execução do orçamento 
da UE, bem como no último Relatório 
Anual relativo ao exercício de 2008, que o 
não cumprimento das regras comunitárias 
sobre contratos públicos é uma das duas 
razões mais comuns do aparecimento de 
erros e irregularidades na execução dos 
projectos europeus co-financiados pelos 
Fundos Estruturais e pelo Fundo Social 
Europeu; realça, neste contexto, o facto de 
as irregularidades resultarem 
frequentemente de uma transposição 
imprópria das regras da UE e de 
diferenças nas regras aplicadas pelos 
Estados-Membros; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que, em cooperação 
com as autoridades regionais e locais, 
revejam os vários conjuntos de regras 
aplicáveis aos contratos públicos, a fim de 
unificarem estas regras e de simplificarem 
todo o quadro jurídico dos contratos 
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utilização dos Fundos Estruturais; públicos, nomeadamente com vista a 
reduzirem o risco de erro e a aumentarem a 
eficiência na utilização dos Fundos 
Estruturais;

Or. pl

Alteração 5
Tamás Deutsch

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Salienta que o Tribunal de Contas indica 
no seu Relatório Anual relativo ao 
exercício de 2008 que o não cumprimento 
das regras comunitárias sobre contratos 
públicos é uma das duas razões mais 
comuns para a recusa de um financiamento 
comunitário pelos Fundos Estruturais; 
realça, neste contexto, o facto de as 
irregularidades resultarem frequentemente 
de uma transposição imprópria e das regras 
mais rigorosas aplicadas pelos 
Estados-Membros; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que, em cooperação 
com as autoridades regionais e locais, 
revejam os vários conjuntos de regras 
aplicáveis aos contratos públicos consoante 
as diversas acções e programas executados 
no âmbito dos Fundos Estruturais, a fim de 
unificarem estas regras e de simplificarem 
todo o quadro jurídico dos contratos 
públicos, com vista a reduzirem o risco de 
erro e a aumentarem a eficiência na 
utilização dos Fundos Estruturais;

2. Salienta que o Tribunal de Contas indica 
no seu Relatório Anual relativo ao 
exercício de 2008 que o não cumprimento 
das regras comunitárias sobre contratos 
públicos é uma das duas razões mais 
comuns para a recusa de um financiamento 
comunitário pelos Fundos Estruturais; 
realça, neste contexto, o facto de as 
irregularidades resultarem frequentemente 
de uma transposição imprópria e das regras 
mais rigorosas aplicadas pelos 
Estados-Membros; a este respeito, 
recomenda igualmente que, durante as 
negociações sobre o alargamento da UE, 
os países candidatos garantam a 
compatibilidade da sua legislação relativa 
aos contratos públicos com a legislação 
da UE; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que, em cooperação com 
as autoridades regionais e locais, revejam 
os vários conjuntos de regras aplicáveis aos 
contratos públicos consoante as diversas 
acções e programas executados no âmbito 
dos Fundos Estruturais, a fim de 
unificarem estas regras e de simplificarem 
todo o quadro jurídico dos contratos 
públicos, com vista a reduzirem o risco de 
erro e a aumentarem a eficiência na 
utilização dos Fundos Estruturais;

Or. hu
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Alteração 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso 
público, até porque os longos 
procedimentos de recurso são entravados 
por vários intervenientes, e, por este 
motivo, congratula-se com o facto de o 
plano de relançamento permitir a aplicação 
de versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais na 
utilização destes novos procedimentos, 
respeitando em cada caso as regras e a 
regulamentação normais dos contratos 
públicos;

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso público
e a ameaça de acção judicial concretizada 
em longos procedimentos de recurso que 
frequentemente são entravados por vários 
intervenientes, e, por este motivo, 
congratula-se com o facto de o plano de 
relançamento permitir a aplicação de 
versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a utilizar o procedimento e a ajudar as 
autoridades locais na utilização destes 
procedimentos, respeitando em cada caso 
as regras e a regulamentação normais dos 
contratos públicos;

Or. en

Alteração 7
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso 
público, até porque os longos 

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso 
público, nomeadamente os longos 



PE438.443v01-00 8/19 AM\803580PT.doc

PT

procedimentos de recurso são entravados
por vários intervenientes, e, por este 
motivo, congratula-se com o facto de o 
plano de relançamento permitir a aplicação 
de versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais na 
utilização destes novos procedimentos, 
respeitando em cada caso as regras e a 
regulamentação normais dos contratos 
públicos;

procedimentos de recurso e, por este 
motivo, congratula-se com o facto de o
plano de relançamento permitir a aplicação 
de versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais na 
utilização destes novos procedimentos, 
respeitando em cada caso as regras e a 
regulamentação normais dos contratos 
públicos;

Or. pl

Alteração 8
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso
público, até porque os longos 
procedimentos de recurso são entravados 
por vários intervenientes, e, por este 
motivo, congratula-se com o facto de o 
plano de relançamento permitir a aplicação 
de versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais na 
utilização destes novos procedimentos, 
respeitando em cada caso as regras e a 
regulamentação normais dos contratos 
públicos;

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso 
público, até porque os longos 
procedimentos de recurso são entravados 
por vários intervenientes, e, por este 
motivo, congratula-se com o facto de o 
plano de relançamento permitir a aplicação 
de versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais e 
regionais na execução e utilização destes 
novos procedimentos, respeitando em cada 
caso as regras e a regulamentação normais 
dos contratos públicos;
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Or. ro

Alteração 9
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso 
público, até porque os longos 
procedimentos de recurso são entravados 
por vários intervenientes, e, por este 
motivo, congratula-se com o facto de o 
plano de relançamento permitir a aplicação 
de versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais na 
utilização destes novos procedimentos, 
respeite em cada caso as regras e a 
regulamentação normais dos contratos 
públicos;

3. Considera que não são só os custos e a 
complexidade que podem ser proibitivos, 
mas também o tempo exigido para a 
conclusão do processo de concurso 
público, até porque os longos 
procedimentos de recurso são entravados 
por vários intervenientes, e, por este 
motivo, solicita uma intensificação da 
contratação pública por via electrónica e 
da normalização de formulários;
congratula-se com o facto de o plano de 
relançamento permitir a aplicação de 
versões aceleradas dos procedimentos 
descritos nas directivas dos contratos 
públicos a projectos públicos importantes 
que sejam lançados especificamente em 
2009 e 2010; convida os Estados-Membros
a apoiar e ajudar as autoridades locais na 
utilização destes novos procedimentos, 
respeiteo em cada caso as regras e a 
regulamentação normais dos contratos 
públicos;

Or. de

Alteração 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Convida a Comissão a analisar a 
possibilidade de utilizar, mesmo após 
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2010, variantes aceleradas de 
procedimentos no âmbito dos Fundos 
Estruturais, bem como uma prorrogação 
do aumento temporário dos limiares, com 
o objectivo específico de aumentar os 
investimentos;

Or. de

Alteração 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional 
terem levado à perda de subvenções da 
União Europeia que estavam previamente
disponíveis para financiar a construção de 
infra-estruturas; pensa que é vital eliminar 
os obstáculos e estabelecer regras claras 
em relação às PPP, para a União Europeia 
ter a possibilidade de fazer os 
investimentos necessários em 
infra-estruturas e serviços de qualidade; 
solicita à Comissão que garanta que as 
regras dos contratos públicos e as normas 
de execução dos Fundos Estruturais 
definam um quadro claro para as PPP, a 
fim de criar certeza jurídica para todas as 
partes interessadas e de reduzir a pressão 
sobre os orçamentos públicos, no contexto 
do princípio do co-financiamento e na 
sequência da crise económica global;

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional 
terem levado à perda de subvenções da 
União Europeia que estavam previamente 
disponíveis para financiar a construção de
infra-estruturas; pensa que é vital eliminar 
os obstáculos em relação às PPP, para a 
União Europeia ter a possibilidade de fazer 
os investimentos necessários em 
infra-estruturas e serviços de qualidade; 
solicita à Comissão que garanta que as 
regras dos contratos públicos e as normas 
de execução dos Fundos Estruturais 
definam um quadro coerente para as PPP, 
a fim de criar certeza jurídica para todas as 
partes interessadas e de reduzir a pressão 
sobre os orçamentos públicos, no contexto 
do princípio do co-financiamento e na 
sequência da crise económica global;

Or. en
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Alteração 12
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional 
terem levado à perda de subvenções da 
União Europeia que estavam previamente 
disponíveis para financiar a construção de 
infra-estruturas; pensa que é vital eliminar 
os obstáculos e estabelecer regras claras 
em relação às PPP, para a União Europeia 
ter a possibilidade de fazer os 
investimentos necessários em 
infra-estruturas e serviços de qualidade; 
solicita à Comissão que garanta que as 
regras dos contratos públicos e as normas 
de execução dos Fundos Estruturais 
definam um quadro claro para as PPP, a 
fim de criar certeza jurídica para todas as 
partes interessadas e de reduzir a pressão 
sobre os orçamentos públicos, no contexto 
do princípio do co-financiamento e na 
sequência da crise económica global;

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional, 
na sequência de procedimentos muito 
complexos de adjudicação de contratos 
públicos, terem levado à perda de 
subvenções da União Europeia que 
estavam previamente disponíveis para 
financiar a construção de infra-estruturas; 
pensa que é vital eliminar os obstáculos e 
estabelecer regras claras em relação às 
PPP, para a União Europeia ter a 
possibilidade de fazer os investimentos 
necessários em infra-estruturas e serviços 
de qualidade; solicita à Comissão que 
garanta que as regras dos contratos 
públicos e as normas de execução dos 
Fundos Estruturais definam um quadro 
claro para as PPP, a fim de criar certeza 
jurídica para todas as partes interessadas e 
de reduzir a pressão sobre os orçamentos 
públicos, no contexto do princípio do 
co-financiamento e na sequência da crise 
económica global;

Or. pl

Alteração 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional 
terem levado à perda de subvenções da 
União Europeia que estavam previamente 
disponíveis para financiar a construção de 
infra-estruturas; pensa que é vital eliminar 
os obstáculos e estabelecer regras claras 
em relação às PPP, para a União Europeia 
ter a possibilidade de fazer os 
investimentos necessários em 
infra-estruturas e serviços de qualidade; 
solicita à Comissão que garanta que as 
regras dos contratos públicos e as normas 
de execução dos Fundos Estruturais 
definam um quadro claro para as PPP, a 
fim de criar certeza jurídica para todas as 
partes interessadas e de reduzir a pressão 
sobre os orçamentos públicos, no contexto 
do princípio do co-financiamento e na 
sequência da crise económica global;

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional 
terem levado à perda de subvenções da 
União Europeia que estavam previamente 
disponíveis para financiar a construção de 
infra-estruturas; pensa que é vital eliminar 
os obstáculos às PPP, para a União 
Europeia ter a possibilidade de fazer os 
investimentos necessários em 
infra-estruturas e serviços de qualidade; 
solicita à Comissão que garanta que as 
regras dos contratos públicos e as normas 
de execução dos Fundos Estruturais 
definam um quadro claro para as PPP, a 
fim de criar certeza jurídica para todas as 
partes interessadas e de reduzir a pressão 
sobre os orçamentos públicos, no contexto 
do princípio do co-financiamento e na 
sequência da crise económica global;

Or. de

Alteração 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Lamenta o facto de, em alguns casos, as 
dotações dos Fundos Estruturais para 
projectos de infra-estruturas empreendidos 
no contexto de uma parceria 
público-privada (PPP) e de contratos 
conexos com operadores privados baseados 
em contratos públicos a nível subnacional 

(Não se aplica à versão portuguesa).
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terem levado à perda de subvenções da 
União Europeia que estavam previamente 
disponíveis para financiar a construção de 
infra-estruturas; pensa que é vital eliminar 
os obstáculos e estabelecer regras claras 
em relação às PPP, para a União Europeia 
ter a possibilidade de fazer os 
investimentos necessários em 
infra-estruturas e serviços de qualidade; 
solicita à Comissão que garanta que as 
regras dos contratos públicos e as normas 
de execução dos Fundos Estruturais 
definam um quadro claro para as PPP, a 
fim de criar certeza jurídica para todas as 
partes interessadas e de reduzir a pressão 
sobre os orçamentos públicos, no contexto 
do princípio do co-financiamento e na 
sequência da crise económica global;

Or. de

Alteração 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o direito das autoridades 
locais e regionais de decidirem 
democraticamente a melhor forma de 
prestação de serviços públicos, incluindo a 
utilização de empresas cuja propriedade ou 
controlo detêm; pensa que, mesmo sem a 
obrigatoriedade de concurso, a cooperação 
inter-autárquica para a prestação de 
serviços deverá ser aceite como uma forma 
legítima de prestação de serviços internos
e que as autoridades a nível subnacional 
deverão poder atribuir tarefas relativas à 
prestação de serviços a empresas cuja 
propriedade ou controlo detêm, desde que 
estas empresas não operem nos mercados 
externos; propõe que a Comissão analise 
se subsiste alguma incerteza jurídica 

5. Reconhece o direito das autoridades 
locais e regionais de decidirem 
democraticamente a melhor forma de 
prestação de serviços públicos, incluindo a 
utilização de empresas cuja propriedade ou 
controlo detêm sem a participação de 
qualquer parceiro privado; pensa que, 
mesmo sem a obrigatoriedade de concurso, 
a cooperação inter-autárquica e outras 
formas de cooperação entre os sectores 
público e privado para a prestação de 
serviços deverá ser aceite como uma forma 
legítima de prestação de serviços e que as 
autoridades a nível subnacional deverão 
poder atribuir tarefas relativas à prestação 
de serviços públicos a empresas cuja 
propriedade ou controlo detêm.
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quanto aos conceitos de "autoridade 
pública" e "serviços internos" à luz dos 
vários acórdãos do Tribunal de Justiça e 
que, se necessário, tome medidas para a 
sua clarificação, para que o princípio da 
subsidiariedade seja respeitado;

Or. en

Alteração 16
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o direito das autoridades 
locais e regionais de decidirem 
democraticamente a melhor forma de 
prestação de serviços públicos, incluindo a 
utilização de empresas cuja propriedade ou 
controlo detêm; pensa que, mesmo sem a 
obrigatoriedade de concurso, a cooperação 
inter-autárquica para a prestação de 
serviços deverá ser aceite como uma forma 
legítima de prestação de serviços internos e 
que as autoridades a nível subnacional 
deverão poder atribuir tarefas relativas à 
prestação de serviços a empresas cuja 
propriedade ou controlo detêm, desde que 
estas empresas não operem nos mercados 
externos; propõe que a Comissão analise se 
subsiste alguma incerteza jurídica quanto 
aos conceitos de "autoridade pública" e 
"serviços internos" à luz dos vários 
acórdãos do Tribunal de Justiça e que, se 
necessário, tome medidas para a sua 
clarificação, para que o princípio da 
subsidiariedade seja respeitado;

5. Reconhece o direito das autoridades 
locais e regionais de decidirem 
democraticamente a melhor forma de 
prestação de serviços públicos, incluindo a 
utilização de empresas cuja propriedade ou 
controlo detêm, recorrendo a intervenção 
estatal apenas em casos de interesse 
público geral; pensa que, mesmo sem a 
obrigatoriedade de concurso, a cooperação 
inter-autárquica para a prestação de 
serviços deverá ser aceite como uma forma 
legítima de prestação de serviços internos e 
que as autoridades a nível subnacional 
deverão poder atribuir tarefas relativas à 
prestação de serviços a empresas cuja 
propriedade ou controlo detêm, desde que 
estas empresas não operem nos mercados 
externos; propõe que a Comissão analise se 
subsiste alguma incerteza jurídica quanto 
aos conceitos de "autoridade pública" e 
"serviços internos" à luz dos vários 
acórdãos do Tribunal de Justiça e que, se 
necessário, tome medidas para a sua 
clarificação, para que o princípio da 
subsidiariedade seja respeitado;

Or. ro
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Alteração 17
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece o direito das autoridades 
locais e regionais de decidirem 
democraticamente a melhor forma de 
prestação de serviços públicos, incluindo a 
utilização de empresas cuja propriedade ou 
controlo detêm; pensa que, mesmo sem a 
obrigatoriedade de concurso, a cooperação 
inter-autárquica para a prestação de 
serviços deverá ser aceite como uma forma 
legítima de prestação de serviços internos e 
que as autoridades a nível subnacional 
deverão poder atribuir tarefas relativas à 
prestação de serviços a empresas cuja 
propriedade ou controlo detêm, desde que 
estas empresas não operem nos mercados 
externos; propõe que a Comissão analise se 
subsiste alguma incerteza jurídica quanto 
aos conceitos de "autoridade pública" e 
"serviços internos" à luz dos vários 
acórdãos do Tribunal de Justiça e que, se 
necessário, tome medidas para a sua 
clarificação, para que o princípio da 
subsidiariedade seja respeitado;

5. Reconhece o direito das autoridades 
locais e regionais de decidirem 
democraticamente a melhor forma de 
prestação de serviços públicos, incluindo a 
utilização de empresas cuja propriedade ou 
controlo detêm; pensa que, mesmo sem a 
obrigatoriedade de concurso, a cooperação 
inter-autárquica para a prestação de 
serviços deverá ser aceite como uma forma 
legítima de prestação de serviços internos e 
que as autoridades a nível subnacional 
deverão poder atribuir tarefas relativas à 
prestação de serviços a empresas cuja 
propriedade ou controlo detêm, desde que 
estas empresas não operem nos mercados 
externos; propõe que a Comissão analise se 
subsiste alguma incerteza jurídica quanto 
aos conceitos de "autoridade pública" e 
"serviços internos" à luz dos vários 
acórdãos do Tribunal de Justiça e que, se 
necessário, tome medidas para a sua 
clarificação, para que o princípio da 
subsidiariedade seja respeitado; apela à 
definição do conceito de “interno”, em 
especial no que se refere aos transportes 
públicos locais;

Or. de

Alteração 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta que as diversas iniciativas 
da Comissão em matéria de adjudicação 
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de contratos públicos devem ser objecto de 
melhor coordenação, a fim de evitar 
comprometer a coerência com as 
directivas europeias relativas a contratos 
públicos e de causar problemas de ordem 
jurídica para os operadores; solicita, neste 
contexto, uma melhor coordenação no 
seio da Comissão Europeia, incluindo um 
sítio Web único que apresente estruturas 
inequívocas de promoção da 
transparência legislativa neste domínio;

Or. de

Alteração 19
Tamás Deutsch

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Sublinha a necessidade de encorajar 
a participação das PME no domínio da 
adjudicação de contratos públicos por 
parte de autoridades locais e regionais, 
em conformidade com os objectivos gerais 
da UE a favor das PME. Pode ser 
garantida maior participação das PME 
através da correcta prestação de serviços 
de consultoria e de informação, de 
formação, de assistência prática e de um 
quadro regulamentar adequado; 

Or. hu

Alteração20
Tamás Deutsch

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

5-B. Salienta a necessidade de reforçar a 
disciplina de pagamento das entidades 
adjudicantes nos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos, a nível 
local e regional, nomeadamente visto que 
a falta de pagamento do trabalho 
concluído dá azo, muitas vezes, a que as 
PME, que não dispõem de reservas 
financeiras, entrem em situação de 
falência ou sejam objecto de liquidação;

Or. hu

Alteração 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. convida a Comissão a clarificar as 
regras correspondentes dos contratos 
públicos e a rever o quadro jurídico, para 
não comprometer os poderes e o direito 
das autoridades locais decidirem a forma 
como querem levar a cabo o ordenamento 
do seu território.

6. convida a Comissão a elaborar, em 
estreita colaboração com o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a administração 
regional e local, as regras correspondentes 
dos contratos públicos com suficiente 
clareza de molde a permitir que as 
entidades adjudicantes identifiquem 
claramente quais são os contratos 
públicos e concessões de empreitada que 
estão sujeitos a adjudicação de contrato e, 
por conseguinte, de estabelecer uma 
distinção entre estes e os projectos de 
desenvolvimento urbano para os quais 
não existe qualquer obrigação de 
adjudicação de contratos.

Or. de
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Alteração 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen e Peter Simon

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Realça a dificuldade em distinguir os 
contratos de obras públicas das 
actividades de planeamento urbano das 
autoridades públicas e subscreve as 
preocupações expressas por muitas 
autoridades locais em resposta à 
interpretação dos acórdãos do Tribunal de 
Justiça no domínio do ordenamento 
urbano; tem a convicção que uma 
aplicação estrita no plano operacional e 
jurídico das regras dos contratos públicos 
pode levantar obstáculos ao ordenamento 
urbano; convida a Comissão a clarificar as 
regras correspondentes dos contratos 
públicos e a rever o quadro jurídico, para 
não comprometer os poderes e o direito 
das autoridades locais decidirem a forma 
como querem levar a cabo o ordenamento 
do seu território.

6. Subscreve as preocupações expressas 
por muitas autoridades locais em resposta à 
interpretação dos acórdãos do Tribunal de 
Justiça no domínio do ordenamento 
urbano; tem a convicção que uma 
aplicação estrita no plano operacional e 
jurídico das regras dos contratos públicos 
pode levantar obstáculos ao ordenamento 
urbano; convida a Comissão a clarificar as 
regras correspondentes dos contratos 
públicos a fim de permitir acordos entre o 
sector público e o sector privado, sem o 
necessário requisito de adjudicação e sem 
pôr em causa os poderes e o direito das 
autoridades locais decidirem a forma como 
querem levar a cabo o ordenamento do seu 
território; aguarda com grande interesse a 
decisão do Tribunal de Justiça no 
processo C-451/08; subscreve a opinião 
emitida pelo Advogado-Geral do Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias, 
em 17 de Novembro de 2009, no processo 
C-451/08: "Os amplos e ambiciosos 
objectivos da directiva, que importa ter em 
mente na interpretação da mesma, não 
devem no entanto alimentar a ideia de 
que, tomando como base os objectivos 
desse texto, o seu âmbito de aplicação 
possa ser alargado sem limites." 
(ponto 35); contudo, arriscamo-nos "a ter 
que admitir também a hipótese da 
sujeição às regras da directiva de todas as 
actividades de regulamentação 
urbanística: com efeito, por definição, 
todas as disposições que regulam a 
possibilidade de realizar obras de 
construção alteram de forma substancial 
o valor dos terrenos a que se referem".

Or. en
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