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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad vietos ir regionų valdžios institucijos – vienos didžiausių pirkėjų Europoje, 
taigi jos atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant viešojo pirkimo taisykles, tačiau žemesnio 
už nacionalinį lygmens valdžios institucijose dažnai trūksta su viešuoju pirkimu susijusių 
teisinių žinių, tinkamo mokymo ir gairių; ragina valstybes nares parengti mokymo 
programas viešojo pirkimo taisyklių tema (įskaitant specifinius aspektus, pvz., socialinius, 
aplinkos, įvairovės ir lygybės kriterijus), taip pat skatinti naudoti informacijos ir ryšių 
technologijas, norint padidinti minėtųjų taisyklių supratimą ir administracinius vietos ir 
regionų valdžios institucijų gebėjimus;

2. pabrėžia, kad, kaip teigiama Audito Rūmų parengtoje 2008 m. finansinių metų metinėje 
ataskaitoje, ES viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymas – viena iš dviejų svarbiausių 
priežasčių, dėl kurių atsisakoma teikti ES finansavimą iš struktūrinių fondų; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad pažeidimus dažnai lemia netinkamas perkėlimas į 
nacionalinę teisę ir valstybių narių taikomos griežtesnės taisyklės; ragina Komisiją ir 
valstybes nares bendradarbiaujant su regionų ir vietos valdžios institucijomis peržiūrėti 
įvairias viešojo pirkimo taisykles, taikomas įvairiai struktūrinių fondų lėšomis 
įgyvendinamai veiklai ir programoms, siekiant šias taisykles sujungti, supaprastinti visą 
viešojo pirkimo teisinę tvarką ir taip sumažinti klaidų riziką bei užtikrinti, kad struktūrinių 
fondų lėšos būtų naudojamos veiksmingiau;

3. mano, kad pernelyg didelę naštą gali užkrauti ne tik sąnaudos ir sudėtingumas, bet ir laikas, 
kurio reikia norint baigti viešojo pirkimo procedūrą, taip pat ir dėl to, jog įvairūs subjektai 
trukdo vykdyti ilgas apeliacijos procedūras; taigi pritaria tam, kad atkūrimo plane numatyta 
galimybė būtent 2009 ir 2010 m. svarbiems viešiesiems projektams taikyti viešojo pirkimo 
direktyvose nustatytas pagreitintas procedūras; ragina valstybes nares remti vietos valdžios 
institucijas ir padėti joms taikyti minėtąsias naujas procedūras, kiekvienu atveju užtikrinant 
atitiktį standartinėms viešojo pirkimo taisyklėms ir normoms;

4. apgailestauja dėl to, kad, tam tikrais atvejais skyrus struktūrinių fondų lėšų infrastruktūros 
projektams, įgyvendinamiems pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), ir 
pagal susijusias sutartis su privačiais veiklos vykdytojais (remiantis žemesnio už 
nacionalinį lygmens viešojo pirkimo procedūromis), prarasta Europos Sąjungos subsidijų, 
kuriomis buvo galima finansuoti infrastruktūros plėtrą; mano, kad itin svarbu pašalinti 
VPSP trukdančias kliūtis ir nustatyti aiškias VPSP taisykles, jei Europos Sąjunga nori 
turėti galimybę skirti būtinų investicijų į infrastruktūrą ir kokybiškas paslaugas; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad pagal viešojo pirkimo ir struktūrinių fondų įgyvendinimo taisykles 
būtų nustatyta aiški VPSP tvarka, siekiant užtikrinti visoms suinteresuotosioms šalims 
aktualų teisinį tikrumą ir sumažinti naštą valstybės biudžetui, turint mintyje bendro 
finansavimo principą ir pasaulio ekonomikos krizės pasekmes;

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios institucijų teisę demokratiniu būdu spręsti, kaip 
geriausia teikti viešąsias paslaugas, įskaitant sprendimą, kad tokias paslaugas teiktų 
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minėtosioms valdžios institucijoms priklausančios ar jų kontroliuojamos įmonės; mano, 
kad net ir tuo atveju, kai netaikomos privalomos viešojo pirkimo procedūros, vietos 
valdžios institucijų bendradarbiavimas teikiant paslaugas turėtų būti laikomas teisėtu būdu 
teikti vidaus paslaugas, o žemesnio už nacionalinį lygmens subjektai turėtų turėti galimybę 
pavesti su paslaugų teikimu susijusias užduotis joms priklausančioms ar jų 
kontroliuojamoms įmonėms, jei pastarosios nekonkuruoja išorės rinkose; siūlo Komisijai 
nustatyti, ar, turint mintyje įvairius Teisingumo Teismo sprendimus1, dar liko teisinių 
neaiškumų, susijusių su sąvokomis „valdžios institucija“ ir „vidaus paslaugos“, taip pat 
prireikus imtis veiksmų siekiant šias sąvokas paaiškinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi 
subsidiarumo principo;

6. pabrėžia, kad sunku atskirti viešojo darbų pirkimo sutartis nuo valdžios institucijų 
vykdomos miestų planavimo veiklos, ir pritaria nuogąstavimams, kuriuos daugelis vietos 
valdžios institucijų pareiškė, reaguodamos į aiškinimą, pateiktą Teisingumo Teismo 
sprendimuose miestų plėtros srityje2; yra tvirtai įsitikinęs, kad veiklos ir teisiniu požiūriu 
griežtas viešojo pirkimo taisyklių taikymas galėtų trukdyti miestų plėtrai; ragina Komisiją 
paaiškinti atitinkamas viešojo pirkimo taisykles ir peržiūrėti teisinę tvarką, siekiant nekelti 
grėsmės vietos valdžios institucijų įgaliojimams ir teisei spręsti, kaip vykdyti savo 
teritorijos plėtrą.

                                               
1 2005 m. sausio 11 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-26/03, Stadt Halle ir kiti prieš 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; 2005 m. spalio 13 d. 
sprendimas byloje C-458/03, Parking Brixen GmbH prieš Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG; 2005 m. 
liepos 21 d. sprendimas byloje C-231/03, Coname prieš Comune di Cingia de’ Botti ir kitus.
2 2007 m. sausio 18 d. Europos Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje C-220/05, 
Jean Auroux ir kiti prieš Commune de Roanne.


