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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda — lai gan vietējās un reģionālās iestādes ir vieni no Eiropas lielākajiem pircējiem 
un tāpēc tām ir nozīmīga loma publiskā iepirkuma noteikumu īstenošanā, vietēja līmeņa 
iestādēs valda vispārējs juridiskās kompetences, atbilstošu apmācību un norādījumu 
trūkums iepirkuma jomā; aicina dalībvalstis izveidot mācību kursus par publiskā 
iepirkuma noteikumiem (tostarp īpašiem aspektiem, piemēram, sociālajiem, vides, 
daudzveidības un līdztiesības kritērijiem) un mudināt izmantot informācijas un sakaru 
tehnoloģijas, lai uzlabotu izpratni par šiem noteikumiem un vietējo un reģionālo iestāžu 
administratīvās iespējas;

2. uzsver, ka Revīzijas palāta 2008. finanšu gada pārskatā ir norādījusi, ka neatbilstība ES 
iepirkuma noteikumiem ir viens no diviem visbiežāk sastopamajiem iemesliem ES 
struktūrfondu finansējuma atteikšanai; šajā sakarībā uzsver, ka neatbilstību bieži izraisa 
nepareiza transponēšana un dalībvalstu piemērotie stingrākie noteikumi; aicina Komisiju 
un dalībvalstis sadarbībā ar reģionālajām un vietējām iestādēm pārskatīt noteikumus, ko 
publiskā iepirkuma jomā piemēro dažādajām no struktūrfondiem finansētajām darbībām 
un programmām, lai saskaņotu šos noteikumus un vienkāršotu visu publiskā iepirkuma 
juridisko sistēmu nolūkā samazināt kļūdu risku un uzlabot struktūrfondu izmantošanas 
efektivitāti;

3. uzskata, ka nereti pārmērīgi lielas ir ne tikai publiskā iepirkuma izmaksas un sarežģītība, 
bet arī publiskā iepirkuma procesam nepieciešamā laika patēriņš, it īpaši tādēļ, ka 
laikietilpīgās konkursa uzaicinājuma procedūras vēl vairāk pagarina dažādi dalībnieki, un 
tāpēc atzinīgi vērtē to, ka lielākajiem valsts projektiem, it īpaši 2009. un 2010. gadā, 
atjaunošanas plāns ļauj piemērot paātrinātas procedūras, kas paredzētas publiskā iepirkuma 
direktīvās; aicina dalībvalstis sniegt atbalstu un palīdzību vietējām iestādēm, kuras izmanto 
šīs jaunās procedūras, ikvienā gadījumā nodrošinot atbilstību publiskā iepirkuma 
standartnoteikumiem;

4. pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos struktūrfondu līdzekļu piešķīrumi infrastruktūras 
projektiem, kuri sākti saistībā ar publiskā un privātā sektora partnerību un ar to saistītiem 
uz vietēja līmeņa publisko iepirkumu balstītiem līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ir 
izraisījuši infrastruktūras attīstības finansēšanai savulaik pieejamo ES subsīdiju 
zaudējumu; uzskata, ka ir ārkārtīgi būtiski likvidēt publiskā un privātā sektora partnerības 
šķēršļus un ieviest skaidrus noteikumus šajā jomā, ja Eiropas Savienība vēlas veikt 
nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā un kvalitatīvos pakalpojumos; aicina Komisiju 
nodrošināt to, ka publiskā iepirkuma un struktūrfondu īstenošanas noteikumi paredz 
skaidru sistēmu publiskā un privātā sektora partnerībām, lai radītu juridisko noteiktību 
visām ieinteresētajām personām un samazinātu spiedienu uz valstu budžetiem, ievērojot 
līdzfinansējuma principu un cīnoties ar pasaules ekonomikas krīzes sekām;

5. atzīst vietējo un reģionālo iestāžu tiesības demokrātiskā ceļā izlemt, kurš ir vislabākais 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas veids, tostarp nolemt izmantot to uzņēmumu 
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pakalpojumus, kuri šīm iestādēm pieder vai kurus tās pārrauga; uzskata, ka, pat neparedzot 
obligātu konkursa rīkošanu, kopienu sadarbība pakalpojumu sniegšanā būtu jāpieņem kā 
likumīgs iekšējo pakalpojumu sniegšanas veids un ka vietējā līmeņa dalībniekiem būtu 
jāspēj dot ar pakalpojumu sniegšanu saistītus uzdevumus uzņēmumiem, kas tiem pieder vai 
ko tie pārrauga, ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi nekonkurē ārējos tirgos; ierosina, ka 
Komisijai būtu jānovērtē, vai attiecībā uz jēdzieniem „publiska institūcija” un „iekšējie 
pakalpojumi” pastāv kāda juridiska nenoteiktība, ņemot vērā dažādus Eiropas Kopienu 
Tiesas spriedumus1, un nepieciešamības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi to 
skaidrošanai, lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips;

6. uzsver grūtības nošķirt būvdarbu valsts līgumus no publisku institūciju pilsētplānošanas 
darbībām un piekrīt daudzu vietējo iestāžu paustajām bažām par Eiropas Kopienu Tiesas 
nolēmumu2 interpretāciju pilsētu attīstības jomā; ir cieši pārliecināts, ka no funkcionālā un 
tiesiskā viedokļa stingra publiskā iepirkuma noteikumu piemērošana var traucēt pilsētu 
attīstību; aicina Komisiju izskaidrot attiecīgos publiskā iepirkuma noteikumus un pārskatīt 
to tiesisko ietvaru, lai neapdraudētu vietējo iestāžu pilnvaras un tiesības izlemt, kā tās vēlas 
attīstīt savu teritoriju.

                                               
1 Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 11. janvāra spriedums lietā C-26/03, Stadt Halle un citi/ Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; 2005. gada 13. oktobra spriedums lietā C-458/03, 
Parking Brixen GmbH/ Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  2005. gada 21. jūlija spriedums lietā C-231/03, Coname/ 
Comune di Cingia de’ Botti un citi.
2 Eiropas Kopienu Tiesas (Pirmā palāta) 2007. gada 18. janvāra spriedums lietā C-220/05, Jean Auroux un citi/ 
Commune de Roanne.


