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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zastává názor, že postupy při zadávání veřejných zakázek mají velký význam pro 
efektivitu veřejných výdajů a rovněž pro dopad veřejných investic na ekonomiku, zejména 
růst a inovace. Všechny tyto prvky jsou zastřešujícími cíli politiky soudržnosti;

2. zastává názor, že vzhledem k tomu, že se veřejné investice postupně decentralizují, 
přičemž dvě třetiny z nich jsou prováděny orgány na nižší než celostátní úrovni, měli by 
místní a regionální veřejní zadavatelé získat při přezkumu pravidel EU pro zadávání 
veřejných zakázek vedoucí úlohu. V rámci tohoto postupu by měli získat větší 
samostatnost, aby mohli zadávat zakázky odpovídající jejich potřebám;

3. považuje za nezbytné vytvořit nástroje pro zvýšení přeshraniční spolupráce v oblasti 
veřejných zakázek s cílem zvýšit efektivitu výdajů při provádění programů financovaných 
nástroji politiky soudržnosti;

4. podotýká, že ačkoliv jsou potřeby snížení nákladů, právní jistoty a zjednodušení pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek důležité, je třeba je pečlivě zvážit s ohledem na dopad 
jakýchkoli změn na místní a regionální orgány, jakož i na malé a střední podniky. Tento 
dopad by měl být jasně určen a posouzen hned od začátku; 

5. žádá Komisi, aby se účinně zabývala vážnými nedostatky v dodržování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek, které v provádění projektů v rámci EFRR a Fondu 
soudržnosti opakovaně identifikoval Účetní dvůr. V těchto projektech se podle zprávy 
Účetního dvora za rok 2009 vyskytuje 43 % všech vyčíslitelných chyb;

6. žádá Komisi, aby celkově zjednodušila procedurální rámec a vyhnula se výjimkám
a odchylkám, které mají veřejní zadavatelé uplatňovat, a aby vysvětlila nejasnosti, na něž 
poukázali tito zadavatelé ohledně získávání zakázek s nižší hodnotou, než jakou stanoví 
příslušné směrnice. 


