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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da v podnacionalnih organih splošno primanjkuje pravnih strokovnjakov, 
ustreznega usposabljanja in smernic glede javnih naročil, čeprav so lokalni in regionalni 
organi med največjimi kupci v Evropi in zato pomembno vplivajo na izvajanje predpisov v 
zvezi z javnimi naročili; poziva države članice, naj pripravijo tečaje usposabljanja na 
področju predpisov, ki veljajo za javna naročila, (med drugim o posebnih vidikih, kot so 
socialna in okoljska merila, merila v zvezi z različnostjo in enakostjo) in spodbujajo 
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za izboljšanje razumevanja teh 
predpisov in upravnih zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov;

2. poudarja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za finančno leto 2008 navedlo, 
da je neizpolnjevanje predpisov EU s področja javnih naročil eden od dveh najpogostejših 
razlogov za zavrnitev financiranja EU iz strukturnih skladov; v zvezi s tem poudarja, da so 
pogost vzrok za nepravilnosti neustrezen prenos v nacionalno zakonodajo in strožja 
pravila, ki veljajo v državah članicah; poziva Komisijo in države članice, naj v sodelovanju 
z regionalnimi in lokalnimi organi pregledajo razne sklope predpisov, ki veljajo za javna 
naročila za številne ukrepe in programe, ki se izvajajo v okviru strukturnih skladov, da bi 
te predpise poenotili in poenostavili celoten pravni okvir za javna naročila ter tako 
zmanjšali tveganje za napake in povečali učinkovitost uporabe strukturnih skladov;

3. meni, da je lahko poleg stroškov in zapletenosti postopkov javnih naročil pretiran tudi čas, 
ki je potreben, da se končajo, in sicer zlasti zato, ker številni udeleženci ovirajo dolgotrajne 
pritožbene postopke, zato pozdravlja dejstvo, da sanacijski načrt omogoča uporabo 
pospešenih oblik postopkov, določenih z direktivami o javnih naročilih za večje javne 
projekte, zlasti v letih 2009 in 2012; poziva države članice, naj podprejo lokalne organe in 
jim pomagajo pri uporabi teh novih postopkov, seveda ob upoštevanju standardnih 
predpisov in ureditev v zvezi z javnimi naročili;

4. obžaluje, da so sredstva iz strukturnih skladov za infrastrukturne projekte, ki potekajo v 
okviru javno-zasebnega partnerstva, in s tem povezane pogodbe z zasebnimi izvajalci, 
sklenjene na podlagi javnih naročil na podnacionalni ravni, v nekaterih primerih privedli 
do izgube subvencij Evropske unije, ki so bile pred tem na voljo za financiranje razvoja 
infrastrukture; meni, da je treba odpraviti ovire in oblikovati jasne predpise za javno-
zasebna partnerstva, če želi Evropska unija imeti sploh kakšno možnost za potrebne 
naložbe v infrastrukturo in kakovostne storitve; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
predpisi za izvajanje javnih naročil in strukturnih skladov jasen okvir za javno-zasebna 
partnerstva, da bi vsem udeležencem zagotovili pravno varnost in zmanjšali pritisk na 
javne proračune, ob upoštevanju načela sofinanciranja in posledic svetovne gospodarske 
krize;

5. priznava pravico lokalnih in regionalnih organov, da se demokratično odločijo o najboljšem 
načinu za zagotavljanje javnih storitev, vključno z odločitvami o uporabi družb, ki so v 
njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom; meni, da bi moralo sodelovanje med skupnostmi 
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zaradi zagotavljanja storitev celo brez obveznih natečajev veljati za legitimen način 
zagotavljanja notranjih storitev in da bi podnacionalni organi morali imeti možnost, da 
naloge v zvezi z zagotavljanjem storitev dodelijo družbam v njihovi lasti ali pod njihovim 
nadzorom, če te družbe ne konkurirajo na zunanjih trgih; predlaga, da bi morala Komisija 
oceniti, ali glede konceptov „javni organ“ in „notranje storitve“ glede na več sodb1 Sodišča 
še obstaja pravna negotovost, in po potrebi sprejeti ukrepe za njihovo pojasnitev, da bo 
upoštevano načelo subsidiarnosti;

6. poudarja, da je težko razlikovati med javnimi naročili gradenj in dejavnostmi javnih 
organov na področju načrtovanja mest, in se strinja s pomisleki, ki so jih mnogi lokalni 
organi izrazili glede interpretacije odločitev2 Sodišča na področju razvoja mest; je 
prepričan, da bi operativno in pravno stroga uporaba predpisov v zvezi z javnimi naročili 
lahko ovirala razvoj mest; poziva Komisijo, naj pojasni zadevne predpise v zvezi z javnimi 
naročili in pregleda pravni okvir, da ne bi posegali v pristojnosti in pravice lokalnih 
organov pri odločanju o razvoju njihovega ozemlja.

                                               
1 Sodba Sodišča z dne 11. januarja 2005 v primeru C-26/03 Stadt Halle in drugi proti Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; sodba z dne 13. oktobra 2005 v primeru C-458/03, Parking Brixen 
GmbH proti Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  sodba z dne 21. julija 2005 v primeru C-231/03, Coname proti 
Comune di Cingia de’ Botti in drugi.
2 Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. januarja 2007 v primeru C-220/05 Jean Auroux in drugi proti Commune de 
Roanne.


