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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter spiller en 
vigtig rolle med hensyn til effektiviteten af offentlige udgifter og ligeledes hvad angår 
offentlige investeringers virkninger for økonomien, navnlig vækst og innovation, som alle 
er overordnede mål for samhørighedspolitikken;

2. er af den opfattelse, at lokale og regionale ordregivende myndigheder – da offentlige 
investeringer gradvis decentraliseres, og to tredjedele heraf foretages af subnationale 
myndigheder – bør tildeles en førende rolle ved revisionen af EU's regler om offentlige 
indkøb, en proces, der bør give dem øget selvstændighed med hensyn til at indkøbe, hvad 
de anser for at opfylde deres behov;

3. anser det for vigtigt at skabe instrumenter, som skal øge samarbejdet over grænserne med 
hensyn til offentlige indkøb, med henblik på at øge udgiftseffektiviteten ved 
gennemførelsen af programmer, der finansieres af instrumenter inden for 
samhørighedspolitikken;

4. påpeger, at selv om behovene for nedbringelse af omkostningerne, retssikkerhed og 
forenkling i forbindelse med reglerne om offentlige indkøb er vigtige, skal de omhyggeligt 
afvejes i forhold til, hvilke virkninger eventuelle ændringer vil få for lokale og regionale 
myndigheder og små og mellemstore virksomheder, virkninger, som bør klart identificeres 
og vurderes fra begyndelsen;

5. opfordrer Kommissionen til effektivt at tackle de alvorlige mangler med hensyn til 
overholdelse af reglerne om offentlige indkøb, som Revisionsretten gentagne gange har 
konstateret ved gennemførelsen af projekter under EFRU og Samhørighedsfonden, og 
som tegner sig for 43 % af alle kvantificerbare fejl ifølge Revisionsrettens beretning for 
2009;

6. opfordrer Kommissionen til at forenkle de proceduremæssige rammer som helhed ved at 
undgå undtagelser og fravigelser, som de ordregivende myndigheder skal anvende, og 
afhjælpe de uklarheder, som sidstnævnte har givet udtryk for, når det gælder tildelingen af 
kontrakter, der ligger under grænserne i direktiverne.


