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“Vēl arvien ir daudz darāmā, lai atrisinātu publiskā iepirkuma 
problēmas,” uzskata ES revidenti. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunajā ziņojumā secināts, ka valsts sektora iestādēs visā Eiropas 
Savienībā joprojām saglabājas plaši izplatītas problēmas saistībā ar iepirkumiem. Revīzijā tika 
konstatēts, ka tomēr joprojām ir daudz darāmā, lai gan Komisija un dalībvalstis ir sākušas šo 
problēmu risināt. Ja līdz 2016. gada beigām stāvoklis neuzlabosies, revidenti iesaka 
attiecīgajām dalībvalstīm apturēt maksājumus no 2014.–2020. gada finanšu shēmas. 

No 2007. līdz 2013. gadam reģionālās politikas jomā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda tika paredzēti 349 miljardi EUR. Būtiska šo līdzekļu daļa 
tiek izlietota, piemērojot publisko iepirkumu. Ar publisko iepirkumu saistītās kļūdas tika 
konstatētas aptuveni 40 % projektu, kurus no 2009. līdz 2013. gadam pārbaudīja saistībā ar 
publiskā iepirkuma revīziju Revīzijas palātas gada pārskatu vajadzībām. Nopietnu kļūdu rezultāts 
ir godīgas konkurences trūkums un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pretendentiem, kuru 
piedāvājumi nav labākie. ES revidenti novērtēja, vai Komisija un dalībvalstis veic efektīvus 
pasākumus, lai risinātu šīs problēmas. 

Revidenti apmeklēja Čehijas Republiku, Spāniju, Itāliju un Apvienoto Karalisti – dalībvalstis, kurās 
no 2009. līdz 2013. gadam veiktajās revīzijās Palāta bija konstatējusi daudzas kļūdas publiskajos 
iepirkumos. Revīzijā tika konstatēts, ka Komisija un dalībvalstis ir sākušas šo problēmu risināt, 
taču gan problēmas analīzē, gan efektīvu pasākumu īstenošanā joprojām ir daudz darāmā. 
Piemēram, sistemātiska analīze ir ļoti ierobežota, un gan Komisijā, gan dalībvalstīs trūkst sīki 
izstrādātu, pamatotu un saskaņotu datu par publiskā iepirkuma kļūdu veidu un apjomu. 

“Komisijai un dalībvalstīm ir jāvelta arvien lielāks pūles, lai novērstu daudzās publiskā iepirkuma 
kļūdas, kas ik gadu vērojamas ES izdevumos,” norāda par ziņojuma sagatavošanu atbildīgais 
ERP loceklis Fils Vins Ovens (Phil Wynn Owen). Revidenti iesaka izveidot augsta līmeņa grupu, lai 
nodrošinātu vadību publiskā iepirkuma kļūdu problēmas risināšanā un veicinātu vienkāršošanu. 
Turklāt jāpublicē Komisijas rīcības plāns un ik gadu jāziņo par virzību. Revidenti ieteica arī 
Komisijai un dalībvalstīm veikt pilnīgu analīzi par publiskā iepirkuma kļūdu biežumu, nopietnību 
un iemesliem kohēzijas politikas jomā.  
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Revidenti konstatēja dažus labas prakses piemērus, kad dalībvalstis bija sākušas sistemātiski 
ievākt informāciju par publiskā iepirkuma kļūdām. 2013. gadā Komisija izveidoja arī tehnisko 
darba grupu šīs problēmas risināšanai un izstrādāja rīcības plānu. Tomēr vairākums plānā 
paredzēto pasākumu vēl nav pilnībā īstenoti.  

Revidenti konstatēja, ka 2015. gada sākumā saskaņā ar Komisijas novērtējumu vairākas 
dalībvalstis vēl nebija pilnībā izpildījušas nosacījumus, kas formulēti Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu izmantošanai publiskajā iepirkumā 2014.–2020. gada izdevumu periodā. Šos 
nosacījumus uzskata par obligātiem ES atbalsta efektīvai un lietderīgai izmantošanai. Revidenti 
iesaka: ja šie noteikumi līdz 2016. gada beigām nebūs izpildīti, Komisijai jāaptur 2014.–2020. gada 
maksājumi attiecīgajām dalībvalstīm, kamēr tās nebūs novērsušas trūkumus.  

Piezīmes izdevējiem 

Revīzija aptvēra pasākumus, ko no 2009. līdz 2014. gadam veikusi Komisija un dalībvalstis, lai 
risinātu problēmu saistībā ar noteikumu neievērošanu publiskā iepirkuma jomā. Revidenti 
apmeklēja četras dalībvalstis (Čehijas Republiku, Spāniju, Itāliju un Apvienoto Karalisti), kurās 
saskaņā ar 2009. līdz 2013. gadā veiktajām Palātas revīzijām ticamības deklarācijas vajadzībām 
tika atklātas daudzas kļūdas publiskā iepirkuma jomā. Viņi aptaujāja 27 dalībvalstu (izņemot 
Horvātiju) 115 revīzijas iestādes, kuras ir atbildīgas par darbības programmām, ko finansē no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda. Īsa aptauja tika 
nosūtīta 28 Eiropas Savienības augstākajām revīzijas iestādēm. 

 


