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Európai Számvevőszék: bőven van még tennivaló a közbeszerzési 
problémák megszüntetése terén 

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint széles körben és tartósan problémák vannak 
azzal, ahogy a közintézmények Unió-szerte kezelik a kivitelezési közbeszerzéseket. Bár az 
Európai Bizottság és a tagállamok elkezdtek intézkedéseket hozni a probléma kezelésére, az 
uniós számvevők szerint még számos teendő áll előttük. A Számvevőszék javasolja, hogy ha a 
helyzet 2016 végéig nem javul, függesszék fel a 2014–2020-as programozási időszakhoz tartozó 
kifizetések folyósítását az érintett tagállamok számára. 

2007 és 2013 között 349 milliárd eurót különítettek el a regionális politika területére az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapon, a Kohéziós Alapon és az Európai Szociális Alapon keresztül. E 
források jelentő részét közbeszerzés útján költik el. A Számvevőszék 2009 és 2013 közötti éves 
jelentéseinek keretében közbeszerzési szempontból is ellenőrzött projektek mintegy 40%-ában 
derült fény közbeszerzéshez kapcsolódó hibákra. A súlyos hibák a tisztességes verseny hiányához, 
illetve ahhoz vezettek, hogy a szerződéseket nem a legjobb ajánlattevőknek ítélték oda. A 
Számvevőszék azt vizsgálta, hogy a Bizottság és a tagállamok eredményes intézkedéseket 
tesznek-e az említett problémák kezelésére. 

A számvevők a Cseh Köztársaságban, Spanyolországban, Olaszországban és az Egyesült 
Királyságban tettek látogatást, mivel ezekben a tagállamokban a 2009 és 2013 közötti 
számvevőszéki ellenőrzések nagy számú közbeszerzési hibát tártak fel. Megállapításuk szerint a 
Bizottság és a tagállamok már elkezdtek intézkedéseket hozni a probléma kezelésére, de még 
számos teendő áll előttük mind a probléma elemzése, mind az intézkedések végrehajtása terén. 
Például a Bizottság és a tagállamok csak nagyon korlátozott mértékben végeznek módszeres 
elemzést, és nem rendelkeznek megfelelően részletes, megbízható és egységes adatokkal a 
közbeszerzési hibák jellegéről és mértékéről. 

„A Bizottságnak és a tagállamoknak fokozniuk kell az uniós kiadásokhoz kapcsolódóan minden 
évben előforduló közbeszerzési hibák nagy számának csökkentésére szolgáló erőfeszítéseiket” ‒ 
jelentette ki Phil Wynn Owen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. A számvevők felkérik a 
Bizottságot, hogy hozzon létre magas szintű csoportot, amely vezető szerepet vállal a 
közbeszerzési hibák problémájának kezelésében és az egyszerűsítés előmozdításában. Ezenkívül a 
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Bizottság tegye közzé cselekvési tervét és évente számoljon be a haladásról. Javasolják továbbá, 
hogy a Bizottság és a tagállamok átfogóan elemezzék a kohéziós politika területén felmerülő 
közbeszerzési hibák gyakoriságát, súlyosságát és okait. 

A számvevők találtak követendő gyakorlatokat azokban az esetekben, ahol a tagállamok a 
közbeszerzési hibákkal kapcsolatos adatok gyűjtését elkezdték szisztematikus módon végezni. 
Ezenkívül 2013-ban a Bizottság technikai munkacsoportot hozott létre a probléma kezelésére és 
cselekvési tervet dolgozott ki. A cselekvési terv legtöbb intézkedését azonban még nem hajtották 
végre teljes egészében. 

A számvevők megjegyezték továbbá, hogy 2015 elején a Bizottság értékelése szerint számos 
tagállam még nem teljesítette az európai strukturális és beruházási alapoknak a 2014–2020-as 
időszakban történő közbeszerzési célú felhasználására vonatkozó feltételeit. E feltételek 
teljesülése elengedhetetlen az uniós támogatások eredményes és hatékony felhasználásához. A 
Számvevőszék azt javasolja, hogy ha ezeket a feltételek 2016 végéig nem teljesítik, a Bizottság a 
hiányosságok orvoslásáig függessze fel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kifizetések 
folyósítását az érintett tagállamok számára. 

A szerkesztők figyelmébe: 

Az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy a Bizottság és a tagállamok 2009 és 2014 között milyen 
intézkedéseket tettek a közbeszerzési szabályok megsértésével kapcsolatos problémák 
kezelésére. A számvevők négy olyan tagállamban tettek látogatást (Cseh Köztársaság, 
Spanyolország, Olaszország és Egyesült Királyság), amelyekben a megbízhatósági nyilatkozattal 
kapcsolatos 2009 és 2013 közötti számvevőszéki ellenőrzések nagy számú közbeszerzési hibát 
tártak fel. Az ellenőrzés során 27 tagállamban (Horvátország nélkül) végeztünk felmérést az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális Alap operatív 
programjaiért felelős 115 ellenőrző hatóság körében. Ezenkívül a 28 uniós tagállam 
számvevőszékének is rövid kérdőívet küldtünk. 

 


