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Sporočilo za javnost 
Za takojšnjo objavo  

Luxembourg, 15. septembra 2015 
 

Po besedah revizorjev EU je pot do odprave problemov v zvezi z 
javnim naročanjem še dolga 

Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča še vedno obstajajo splošno razširjeni 
problemi v zvezi z načinom, kako javni organi v EU oddajajo javna naročila. Čeprav so Evropska 
komisija in države članice problem začele reševati, jih po besedah revizorjev čaka še veliko 
dela. Revizorji zato priporočajo začasno ustavitev nakazovanja plačil za obdobje 2014–2020 
nekaterim državam članicam, če se položaj v njih ne bo izboljšal do konca naslednjega leta 
(2016). 

Od leta 2007 do leta 2013 je bilo za porabo na področju regionalne politike rezerviranih 
349 milijard EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega 
socialnega sklada. Velik del tega denarja se porabi na podlagi javnega naročanja. Pri približno 
40 % projektov, pri katerih je Sodišče za pripravo letnih poročil za leta od 2009 do 2013 revidiralo 
javno naročanje, so bile odkrite napake v zvezi z javnim naročanjem. Zaradi resnih napak je 
prihajalo do pomanjkanja poštene konkurence in do oddaje naročil tistim ponudnikom, ki niso bili 
najboljši. Revizorji EU so ocenili, ali so Komisija in države članice sprejele uspešne ukrepe za 
obravnavo teh problemov. 

Obiskali so Češko, Španijo, Italijo in Združeno kraljestvo, ki spadajo med države članice, v katerih 
je Sodišče v obdobju 2009–2013 odkrilo veliko napak pri javnem naročanju. Ugotovili so, da so 
Komisija in države članice problem začele odpravljati, vendar jih čaka še veliko dela z analizo 
problema in izvajanjem uspešnih ukrepov. Na primer, opravljenih je bilo zelo malo sistematičnih 
analiz, Komisiji in državam članicam pa primanjkuje dovolj podrobnih, zanesljivih in usklajenih 
podatkov o naravi in obsegu napak. 

„Komisija in države članice morajo okrepiti svoja prizadevanja za odpravo velikega števila napak 
pri javnem naročanju, do katerih vsako leto prihaja pri porabi sredstev EU,” pravi Phil Wynn 
Owen, član Sodišča, pristojen za poročilo. Revizorji pozivajo k imenovanju skupine na visoki 
ravni, ki bi prevzela vodstvo pri obravnavanju napak pri javnem naročanju in spodbujala 
poenostavitev. Poleg tega bi morala Komisija objaviti akcijski načrt, vsako leto pa bi bilo treba 
poročati o napredku. Priporočajo tudi, naj Komisija in države članice temeljito analizirajo 
pogostost in resnost napak pri javnem naročanju na področju kohezijske politike ter vzroke zanje.  
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Revizorji so odkrili nekaj primerov dobre prakse, v katerih so države članice začele sistematično 
zbirati informacije o napakah pri javnem naročanju. Poleg tega je Komisija leta 2013 ustanovila 
strokovno delovno skupino za obravnavo tega vprašanja in pripravila akcijski načrt. Vendar pa 
večina ukrepov iz načrta še ni bilo v celoti izvedenih.  

Revizorji so ugotovili, da po oceni Komisije na začetku leta 2015 več držav članic še ni izpolnilo 
pogojev, določenih za porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za javno 
naročanje v obdobju porabe 2014–2020. Ti pogoji veljajo kot nujni za uspešno in učinkovito 
uporabo podpore EU. Revizorji priporočajo, naj Komisija začasno ustavi nakazovanje plačil za 
obdobje 2014–2020 nekaterim državam članicam, dokler ne bodo odpravile pomanjkljivosti, če ti 
pogoji do konca leta 2016 ne bodo izpolnjeni.  

Opombe za urednike 

Revizija je zajela ukrepe, ki so jih od leta 2009 do leta 2014 sprejele Komisija in države članice za 
odpravo nespoštovanja pravil o javnem naročanju. Revizorji so obiskali štiri države članice (Češko, 
Španijo, Italijo in Združeno kraljestvo), v katerih je bilo pri revizijah, ki jih je Sodišče opravilo v 
obdobju 2009–2013 v okviru priprave izjave o zanesljivosti, odkritih veliko napak pri javnem 
naročanju. Anketirali so 115 revizijskih organov v 27 državah članicah (brez Hrvaške), odgovornih 
za operativne programe, financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega 
sklada in Evropskega socialnega sklada. Poleg tega so poslali kratko anketo 28 nacionalnim 
revizijskim institucijam v EU. 

 


