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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. είναι της άποψης ότι οι πρακτικές των δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών καθώς και 
όσον αφορά τον αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στην οικονομία, ιδίως στην 
ανάπτυξη και στην καινοτομία, τομείς που στο σύνολό τους αποτελούν πρωταρχικούς 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή·

2. είναι της άποψης, δεδομένου ότι οι δημόσιες επενδύσεις σταδιακά αποκεντρώνονται, με 
τα δύο τρίτα αυτών να πραγματοποιούνται από κυβερνήσεις επιπέδου κατωτέρου του 
εθνικού, ότι οι τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν τον πρώτο 
ρόλο κατά την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, μια 
διαδικασία που θα τους παράσχει αυξημένη αυτονομία προκειμένου να προμηθεύονται 
ό,τι θεωρούν απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών τους·

3. θεωρεί σημαντικό να δημιουργηθούν μέσα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων ούτως ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της πολιτικής για τη συνοχή·

4. παρατηρεί ότι, αν και σημαντικές, οι ανάγκες για μείωση του κόστους, ασφάλεια δικαίου 
και απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
σταθμιστούν σε σχέση με τις επιπτώσεις τυχόν αλλαγών επί των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και επί των ΜΜΕ, επιπτώσεις που θα πρέπει να 
εντοπιστούν σαφώς και να αξιολογηθούν ευθύς εξ αρχής·

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης στους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί 
επανειλημμένα από το Ελεγκτικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή σχεδίων στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες αντιστοιχούν στο 43% όλων των 
μετρήσιμων σφαλμάτων σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009·

6. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει το διαδικαστικό πλαίσιο στο σύνολό του 
αποτρέποντας την εφαρμογή εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από τις αναθέτουσες αρχές 
και να άρει τις αμφιβολίες που έχουν εκφράσει οι αρχές αυτές όσον αφορά αναθέσεις που 
υπολείπονται των κατώτατων ορίων των οδηγιών.


