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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že postupy verejného obstarávania zohrávajú významnú úlohu v
efektívnosti verejných výdavkov a vo vplyve verejných investícií na hospodárstvo, hlavne 
na rast a inováciu, ktoré sú všeobecnými cieľmi kohéznej politiky;

2. domnieva sa, že vzhľadom na to, že sa verejné investície postupne decentralizujú, pričom 
dve tretiny vykonávajú samosprávy na nižšej ako národnej úrovni, by miestni a regionálni 
obstarávatelia mali mať vedúcu úlohu pri skúmaní pravidiel EÚ pre verejné obstarávanie, 
a tento proces by im mal poskytnúť väčšiu autonómiu pri obstarávaní toho, čo si vyžadujú 
ich potreby;

3. považuje za nevyhnutné vytvoriť nástroje na posilnenie cezhraničnej spolupráce na úrovni 
verejného obstarávania s cieľom zvýšenia efektívnosti výdavkov pri vykonávaní 
programov financovaných zo zdrojov kohéznej politiky;

4. poznamenáva, že hoci sú potreba znižovania nákladov, právna istota a zjednodušenie 
pravidiel verejného obstarávania dôležité, treba starostlivo zvážiť dosah akýchkoľvek 
zmien na miestne a regionálne orgány a zároveň aj na MSP, pričom tento dosah treba od 
začiatku jasne identifikovať a posúdiť;

5. žiada Komisiu, aby účinne riešila vážne nedostatky pri spĺňaní pravidiel verejného 
obstarávania, ktoré opakovane zistil Dvor audítorov pri vykonávaní projektov v rámci 
EFRR a Kohézneho fondu a ktoré podľa správy Dvora audítorov za rok 2009 tvoria 43 % 
všetkých vyčísliteľných chýb;

6. žiada Komisiu, aby zjednodušila procedurálny rámec, a to obmedzením výnimiek a 
odchýlok, ktoré môžu obstarávatelia využívať, a aby vysvetlila nejasnosti, ktoré 
obstarávatelia vyjadrili v súvislosti so zadávaním zákaziek pod prahovou hodnotou 
smerníc.


