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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că, deși autoritățile locale și regionale sunt unii dintre cei mai importanți 
cumpărători din Europa, având deci un rol esențial în aplicarea normelor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice, există o lipsă generală de competență juridică, formare 
adecvată și orientări în domeniul achizițiilor publice în cazul acestor autorități; invită 
statele membre să organizeze cursuri de pregătire în domeniul achizițiilor publice (care să 
cuprindă, printre altele, aspecte specifice precum criteriile sociale și ecologice și criteriile 
legate de diversitate și egalitate) și să încurajeze utilizarea TIC pentru îmbunătățirea 
înțelegerii acestor norme și a capacităților administrative ale autorităților locale și 
regionale;

2. subliniază că în raportul său anual privind anul financiar 2008, Curtea de Conturi a 
semnalat faptul că nerespectarea normelor privind achizițiile publice reprezintă unul din 
cele două motive cele mai frecvente ale refuzului de a acorda finanțare UE din Fondurile 
Structurale; pune în evidență, în acest context, faptul că, adesea, neregularitățile sunt 
cauzate de o transpunere incorectă și de existența unor reguli mai stricte aplicate de statele 
membre; invită Comisia și statele membre să revizuiască, în cooperare cu autoritățile 
regionale și locale, ansamblul de norme aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru 
diferitele acțiuni și programe implementate în cadrul Fondurilor Structurale, în scopul 
uniformizării acestor norme și al simplificării întregului cadru juridic cu privire la 
achizițiile publice, în vederea reducerii riscului de eroare și mărirea eficienței în utilizarea 
Fondurilor Structurale;

3. consideră că nu numai costurile și complexitatea pot fi prohibitive, dar și timpul necesar 
finalizării procesului legat de achizițiile publice, în special deoarece procedurile de apel 
sunt blocate de diferiți actori, și salută, prin urmare faptul că planul de redresare permite 
aplicarea unor versiuni accelerate ale procedurilor cuprinse în directivele privind achizițiile 
publice, în cazul proiectelor publice majore, mai ales în 2009 și 2010; invită statele 
membre să sprijine și să ofere asistență autorităților locale în folosirea acestor noi 
proceduri, cu respectarea, în fiecare caz, a normelor a normelor și reglementărilor în 
vigoare privind achizițiile publice;

4. deploră faptul că, în anumite cazuri, creditele acordate din Fondurile Structurale pentru 
proiecte de infrastructură realizate în contextul unor parteneriate de tip public-privat și 
pentru contracte asociate cu operatori privați, pe bază de achiziții publice desfășurate la 
nivel regional și local, au dus la pierderea de subvenții comunitare disponibile în trecut 
pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii; consideră că îndepărtarea obstacolelor și 
stabilirea de reguli clare pentru parteneriatele de tip public-privat sunt vitale pentru ca 
Uniunea Europeană să poată realiza investițiile necesare în infrastructură și să asigure 
servicii de calitate; invită Comisia să se asigure că normele aplicabile achizițiilor publice și 
Fondurilor Structurale stabilesc un cadru clar pentru PPP, în scopul creării unei certitudini 
juridice pentru toate părțile interesate și reducerii presiunii exercitate asupra bugetelor 
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publice, în contextul principiului cofinanțării și în urma crizei economice mondiale;

5. recunoaște dreptul autorităților locale și regionale de a decide în mod democratic în 
legătură cu cele mai bune mijloace de asigurare a serviciilor publice, inclusiv decizii cu 
privire la  utilizarea de societăți pe care le dețin sau le controlează; consideră că, chiar în 
lipsa obligației de a lansa apeluri la licitație, cooperarea intercomunală pentru furnizarea de 
servicii ar trebui acceptată drept calea legitimă de furnizare de servicii interne și că actorii 
de la nivel regional și local ar trebui să poată încredința sarcini legate de furnizarea de 
servicii societăților pe care le dețin sau controlează, cu condiția ca aceste societăți să nu se 
afle în situații de concurență pe piețele externe; propune ca Comisia să evalueze dacă 
persistă orice formă de incertitudine juridică legată de conceptele „autoritate publică” și 
„servicii interne”, în lumina diferitelor hotărârilor1Curții de Justiție și, dacă este necesar, să 
ia măsuri pentru clarificarea acestora, astfel încât principiul subsidiarității să fie respectat;

6. subliniază dificultatea de a diferenția contractele de lucrări publice de activitățile de 
planificare urbană ale autorităților publice și împărtășește preocupările numeroaselor 
autorități locale ca reacție la interpretarea hotărârilor2 Curții de Justiție în domeniul 
dezvoltării urbane; are convingerea fermă că aplicarea strictă din punct de vedere 
operațional și legal ale normelor privind achizițiile publice ar putea crea obstacole în calea 
dezvoltării urbane; invită Comisia să clarifice normele corespunzătoare privind achizițiile 
publice și să efectueze revizuirea cadrului legal, pentru a nu aduce atingere competențelor 
și dreptului autorităților locale de a decide asupra modului în care au intenția de a-și 
dezvolta teritoriul.

                                               
1 Hotărârea Curții din data de 11 ianuarie în Cauza C-26/03, Stadt Halle și alții împotriva Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; Hotărârea din data de 13 octombrie 2005 
în Cauza C-458/03, Parking Brixen GmbH împotriva Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  Hotărârea din 
data de 21 iulie 2005 în Cauza C-231/03, Coname împotriva Comune di Cingia de’ Botti și alții.
2 Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 18 ianuarie 2007 în Cauza Jean Auroux și alții împotriva 
Commune de Roanne.


