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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că practicile din domeniul achizițiilor publice joacă un rol important în ceea ce 
privește eficiența cheltuielilor publice și impactul investițiilor publice asupra economiei, 
în special asupra creșterii și a inovării, toate acestea fiind obiective generale ale politicii 
de coeziune;

2. consideră că, dată fiind descentralizarea progresivă a investițiilor publice, care sunt 
realizate în proporție de două treimi de către administrațiile subnaționale, autoritățile 
contractante locale și regionale ar trebui să joace rolul principal în procesul de revizuire a 
normelor UE de achiziții publice, proces care ar trebui să le ofere o autonomie sporită 
pentru a achiziționa ceea ce acestea consideră a fi adecvat pentru nevoile lor;

3. consideră că este esențial să se creeze instrumente pentru intensificarea cooperării 
transfrontaliere în domeniul achizițiilor publice, astfel încât să se sporească eficiența 
cheltuielilor în cadrul aplicării programelor finanțate prin instrumente ale politicii de 
coeziune;

4. remarcă faptul că, deși importantă, nevoia de reducere a costurilor, de certitudine juridică 
și de simplificare a normelor de achiziții publice trebuie raportată cu atenție la impactul 
oricăror schimbări asupra autorităților locale și regionale, precum și asupra IMM-urilor, 
impact care ar trebui identificat clar și evaluat de la început;

5. solicită Comisiei să abordeze efectiv gravele deficiențe legate de respectarea normelor de 
achiziții publice, identificate în mod repetat de Curtea de Conturi în cadrul punerii în 
aplicare a proiectelor finanțate prin FEDER și Fondul de coeziune, acestea reprezentând 
43% din toate erorile cuantificabile potrivit Raportului Curții pentru 2009;

6. solicită Comisiei să simplifice cadrul procedural în ansamblu prin evitarea excepțiilor și a 
derogărilor aplicabile de autoritățile contractante și să clarifice incertitudinile exprimate 
de acestea din urmă cu privire la contractele cu o valoare inferioară pragurilor prevăzute 
de directive.


