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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že hoci miestne a regionálne orgány patria medzi najväčších nákupcov 
v Európe a zohrávajú preto podstatnú úlohu pri uplatňovaní pravidiel verejného 
obstarávania, vo všeobecnosti chýbajú právne znalosti, dostatočná odborná príprava, ako aj 
pokyny pre verejné obstarávanie v rámci orgánov na nižšej než štátnej úrovni; vyzýva 
členské štáty, aby pripravili odborné školenia zamerané na pravidlá verejného obstarávania 
(vrátane konkrétnych aspektov, akými sú sociálne a environmentálne kritériá a kritériá 
rozmanitosti a rovnosti) a aby podporovali využívanie IKT s cieľom zlepšiť pochopenie 
týchto pravidiel a administratívne kapacity miestnych a regionálnych orgánov;

2. zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol vo svojej výročnej správe za rozpočtový rok 2008, 
že nedodržanie pravidiel EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania je jedným z dvoch 
najčastejších dôvodov zamietnutia poskytnúť finančné prostriedky EÚ zo štrukturálnych 
fondov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nezrovnalosti sú často spôsobené nesprávnou 
transpozíciou a uplatňovaním prísnejších pravidiel v členských štátoch; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi zrevidovali 
jednotlivé súbory pravidiel vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie v súvislosti s rôznymi 
opatreniami a programami vykonávanými v rámci štrukturálnych fondov s cieľom 
zjednotiť tieto pravidlá a zjednodušiť celý právny rámec pre verejné obstarávanie, aby sa 
znížilo riziko výskytu chýb a zvýšila účinnosť pri využívaní štrukturálnych fondov;

3. domnieva sa, že nielen zložitosť postupu verejného obstarávania a náklady naň, ale i čas 
potrebný na jeho dokončenie, ako aj dlhotrvajúce odvolacie postupy, ktorých ukončeniu 
bránia rôzne faktory, môžu byť obmedzujúce, a preto víta skutočnosť, že plán obnovy 
umožňuje uplatniť pri veľkých verejných projektoch realizovaných v rokoch 2009 a 2010 
zrýchlené verzie postupov uvedené v smerniciach o verejnom obstarávaní; vyzýva členské 
štáty, aby poskytli miestnym orgánom podporu a pomoc pri uplatňovaní týchto postupov, 
pričom v každom jednotlivom prípade treba dodržať štandardné pravidlá a predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých prípadoch viedlo pridelenie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov v oblasti infraštruktúry 
v rámci partnerstva verejného a súkromného sektora (PPP) a príslušné zmluvy so 
súkromnými prevádzkovateľmi založené na verejnom obstarávaní uskutočnenom na nižšej 
než štátnej úrovni k strate predtým dostupných prostriedkov Európskej únie na 
financovanie rozvoja infraštruktúry; je presvedčený, že pokiaľ chce mať Európska únia 
aspoň nejakú šancu vykonať potrebné investície do infraštruktúry a kvalitných služieb, je 
nevyhnutné odstrániť prekážky, ktoré bránia stanoveniu jasných pravidiel verejno-
súkromných partnerstiev; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá o vykonávaní 
verejného obstarávania a využívaní štrukturálnych fondov stanovia jasný rámec pre 
verejno-súkromné partnerstvá s cieľom vytvoriť v kontexte spolufinancovania a v období 
po celosvetovej hospodárskej kríze právnu istotu pre všetky zainteresované strany a znížiť 
tlak na verejné rozpočty;
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5. uznáva právo miestnych a regionálnych orgánov demokraticky rozhodovať 
o najvhodnejších spôsoboch poskytovania verejných služieb vrátane rozhodnutia obrátiť sa 
na spoločnosti, ktoré vlastnia alebo kontrolujú; domnieva sa, že dokonca bez povinnosti 
vyhlásiť verejnú súťaž by sa mala spolupráca medzi obcami akceptovať ako legitímny 
spôsob poskytovania interných služieb a že aktéri na nižších úrovniach vlády by mali mať 
možnosť zveriť úlohy týkajúce sa poskytnutia služieb podnikom, ktoré vlastnia alebo 
kontrolujú, a to pod podmienkou, že tieto podniky nie sú konkurentmi na vonkajších 
trhoch; navrhuje, aby Komisia posúdila na základe rôznych rozsudkov1 Súdneho dvora, či 
pretrváva ešte nejaká právna neistota v súvislosti s pojmami „verejný orgán“ a „interné 
služby“, a aby v prípade potreby podnikla kroky na ich objasnenie, aby sa umožnilo 
dodržiavanie zásady subsidiarity;

6. zdôrazňuje, že je ťažké odlíšiť verejné obstarávanie prác od aktivít verejných orgánov 
v oblasti územného plánovania a zdieľa obavy mnohých miestnych orgánov v súvislosti 
s interpretáciou rozsudkov2 Súdneho dvora v oblasti mestského rozvoja; domnieva sa, že 
prísne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania, jednak z operačného a jednak 
z právneho hľadiska, by mohlo brániť mestskému rozvoju; vyzýva Komisiu, aby objasnila 
pravidlá upravujúce verejné obstarávanie v tejto oblasti a zrevidovala právny rámec 
s cieľom neohroziť právomoc a právo miestnych orgánov rozhodovať o spôsobe, akým 
chcú rozvíjať svoje územie.

                                               
1 Rozsudok Európskeho súdneho dvora z 11. januára 2005 vo veci C-26/03, mesto Halle a ďalší verzus združenie 
Thermische Restabfall - und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; rozsudok z 13. októbra 2005 vo veci C-
458/03, parkovisko Brixen s.r.o. verzus mesto Brixen a Stadtwerke Brixen a.s.;  rozsudok z 21. júla 2005 vo veci 
C-231/03, Coname verzus Comune di Cingia de' Botti atď.
2 Rozsudok Európskeho súdneho dvora (prvá komora) z 18. januára 2007 vo veci C-220/05, Jean 
Auroux a ďalší verzus mesto Roanne.


