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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że polityka zamówień publicznych ma duży wpływ na racjonalne wydawanie 
środków publicznych oraz publiczne inwestycje w gospodarkę, a w szczególności na 
wzrost i innowacje, które są głównymi celami polityki spójności; 

2. ze względu na stopniową decentralizację inwestycji publicznych, których dwie trzecie są 
realizowane przez władze szczebla subpaństwowego, uważa, że lokalne i regionalne 
instytucje zamawiające powinny odgrywać główną rolę w przeglądzie unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych oraz że w tym procesie powinny one uzyskać 
większą niezależność przy udzielaniu zamówień, które uznają za odpowiadające ich 
potrzebom;

3. uważa, że bardzo ważne jest stworzenie narzędzi umożliwiających nasilenie współpracy 
transgranicznej w zakresie zamówień publicznych, aby racjonalniej wydawać środki na 
wdrożenie programów finansowanych w ramach instrumentów polityki spójności; 

4. stwierdza, że chociaż potrzeba zmniejszenia kosztów, pewność prawna i uproszczenie 
przepisów dotyczących zamówień publicznych są ważnymi kwestiami, to należy starannie 
rozważyć wpływ jakichkolwiek zmian na lokalne i regionalne instytucje, a także na MŚP, 
i że od samego początku należy jednoznacznie wskazać i ocenić taki wpływ;

5. wzywa Komisję do rozwiązania problemu, jakim są poważne przypadki nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących zamówień publicznych, wielokrotnie stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy przy realizacji projektów w ramach EFRR i Funduszu Spójności, i które 
według sprawozdania ETO za 2009 r. stanowią 43% wszystkich kwantyfikowalnych 
błędów;

6. wzywa Komisję do uproszczenia ram całej procedury poprzez uniemożliwienie 
instytucjom zamawiającym stosowania wyjątków i odstępstw oraz do rozwiania 
wątpliwości instytucji zamawiających co do zamówień opiewających na kwoty niższe, niż 
progi ustanowione w dyrektywach.


