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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da imajo postopki na področju javnih naročil pomembno vlogo pri učinkovitosti 
javne porabe in tudi pri vplivu javnih naročil na gospodarstvo, zlasti na rast in inovacije, 
kar so vsi krovni cilji kohezijske politike;

2. meni, glede na progresivno decentralizacijo javnih vlaganj, od katerih dve tretjini 
predstavljajo vlaganja podnacionalnih vlad, da bi morali imeti lokalni in regionalni 
pogodbeni organi vodilno vlogo pri reviziji predpisov EU na področju javnih naročil, 
postopku, ki bi jim dal večjo samostojnost pri nabavi tistega, kar se jim zdi ustrezno za 
njihove potrebe;

3. meni, da je bistveno oblikovati orodja za povečanje čezmejnega sodelovanja na ravni 
javnih naročil ter povečati učinkovitost porabe pri izvajanju programov, ki se financirajo z 
instrumenti kohezijske politike;

4. ugotavlja, da čeprav gre za pomembno vprašanje, je treba potrebo po zmanjšanju stroškov, 
pravni varnosti in poenostavitvi predpisov javnih naročil skrbno preučiti z vidika vpliva 
sprememb na lokalne in regionalne organe ter na mala in srednje velika podjetja, vpliv, ki 
ga je treba jasno opredeliti in oceniti od samega začetka;

5. poziva Komisijo, naj uspešno obravnava resne pomanjkljivosti pri spoštovanju predpisov 
s področja javnih naročil, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče pri izvajanju projektov pod 
okriljem ESRR in kohezijskega sklada, ki predstavljajo 43 % vseh opredeljivih napak v 
skladu s poročilom Računskega sodišča za leto 2009;

6. poziva Komisijo, naj poenostavi postopkovni okvir v celoti in se izogne izjemam in 
odstopanjem, ki jih lahko uporabijo pogodbeni organi ter pojasni negotovosti, izražene s 
strani organov glede dodelitev pod mejnim pragom iz direktiv.


