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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изразява становище, че практиките в областта на  обществените поръчки играят 
важна роля за ефективността на публичните разходи, а също така и върху 
отражението на публичните инвестиции върху икономиката, особено върху растежа 
и иновациите, които са всеобхващащи цели на политиката за сближаване;

2. счита, че тъй като публичните инвестиции все повече се децентрализират – две-
трети от тях се осъществяват на поднационално равнище – местните и регионалните 
възлагащи органи следва да получат водеща роля в преразглеждането на правилата 
за обществени поръчки в ЕС, процес, който следва да им предостави засилена 
автономност да възлагат обществени поръчки за такива стоки и услуги, които 
считат подходящи за потребностите си;

3. счита за съществено важно да се разработят инструменти за засилване на 
презграничното сътрудничество на равнището на обществените поръчки, за да се 
увеличи ефективността на разходите за изпълнение на програми, финансирани от 
инструменти на политиката за сближаване;

4. отбелязва, че макар и важна, необходимостта от намаляване на разходите, от правна 
сигурност и от опростяване на правилата за обществени поръчки трябва внимателно 
да бъде преценена спрямо въздействието на каквито и да е промени върху местните 
и регионалните органи, а така също и върху МСП - въздействие, което следва да 
бъде ясно определено и оценено от самото начало;

5. отправя искане към Комисията да разгледа ефективно многократно посочваните от 
Сметната палата сериозни проблеми при спазването на правилата за обществени 
поръчки при осъществяването на проекти по EФРР и Кохезионния фонд, на които 
се падат 43% от всички изразени в количествено отношение грешки според доклада 
на Палатата за 2009 г.;

6. отправя искане към Комисията да опрости процедурната рамка като цяло, като 
избягва изключения и дерогации, които могат да се прилагат от възлагащите 
органи, и да изясни някои изразени от последните неясни моменти във връзка с 
възлагане под праговете, посочени в директивите.


