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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Po besedah revizorjev bi morale institucije EU olajšati 
sodelovanje ponudnikov v javnem naročanju 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča bi morale institucije EU narediti več, da bi 
podjetjem pomagale najti obvestila o javnem naročanju in sodelovati v postopkih. Revizorji pozivajo 
k zmanjšanju birokracije pri javnem naročanju institucij EU in vzpostavitvi nove spletne platforme z 
informacijami o postopkih javnega naročanja vseh institucij. 

Revizorji so preučili, kako dostopni so postopki javnega naročanja institucij. Ugotovili so, da so upravljavske in 
kontrolne ureditve zanesljive in da zmanjšujejo tveganje napak, ki bi lahko podjetja odvrnile od sodelovanja in 
preprečevale pošteno obravnavo. Toda pri spremembi pravil leta 2015 institucije niso povečale dostopnosti s čim 
večjo poenostavitvijo postopkov in razjasnitvijo sivih območij. Javno naročanje glavnih institucij EU –Evropske 
komisije, Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske centralne banke – je leta 2014 doseglo približno 
4 milijarde EUR.  

„Institucije EU bi morale storiti več, da bi pomagale podjetjem, zlasti malim in srednjim, in sicer tako, da bi čim 
bolj zmanjšale birokracijo in odpravile nepotrebne ovire, s katerimi se spopadajo vsi, ki želijo ugotoviti, katera 
javna naročila so razpisana,” je izjavil član Evropskega računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, pristojen za 
poročilo. 

Po besedah revizorjev večina institucij ni imela navade, da bi pred začetkom formalnega postopka javnega 
naročanja preverila trg. Poleg tega bi lahko naročila pogosteje razdelile v sklope, da bi spodbudile sodelovanje v 
postopkih. To bi pozitivno vplivalo na dostopnost za gospodarske subjekte, kot so mala in srednja podjetja. 
Revizorji tudi zatrjujejo, da so možnosti za sodelovanje v postopkih javnega naročanja institucij EU na spletu 
slabo opazne. Informacije, ki so na voljo, so pomanjkljive in raztresene po različnih spletiščih. Funkcija iskanja na 
portalu Tenders Electronic Daily ne daje vedno zadovoljivih rezultatov, elektronska predložitev ponudb pa še ni 
bila uvedena v celoti in na usklajen način. 

Podjetja, ki menijo, da niso bila pravično obravnavana, težko dosežejo hitro revizijo svojih pritožb in odškodnino. 
Informacije o izidu postopkov javnega naročanja niso dostopne tako, da bi jih javnost lahko uspešno spremljala. 
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Glavna priporočila revizorjev so: 

• Institucije bi morale vzpostaviti skupno spletno točko „vse na enem mestu”, ki bi podjetjem omogočala, da 
najdejo vse potrebne informacije in komunicirajo z institucijami EU. Vzpostaviti bi morale tudi enoten javni 
register informacij v zvezi s svojimi podpisanimi pogodbami za javna naročila, vsi predpisi o javnem 
naročanju pa bi morali biti združeni v enotni pravilnik za javno naročanje. 

• Izrecno bi se moralo spodbujati sodelovanje malih in srednjih podjetij.  

• Institucije bi morale, kadar je to ustrezno, izvajati predhodno preverjanje trga zaradi priprave obveščanja 
podjetij o svojih načrtih. 

• Kadar je mogoče, bi morala biti naročila razdeljena v sklope, da bi se povečalo sodelovanje v postopkih 
javnega naročanja. 

• Komisija bi morala predlagati mehanizem za hitro in neodvisno revizijo pritožb podjetij, ki menijo, da so 
bila nepravično obravnavana. 

• Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF bi moral poročati o vseh domnevnih goljufijah, ki jih preiskuje, 
in o izidih preiskav. 

 

Posebno poročilo št. 17/2016 – Institucije EU bi lahko naredile več, da bi omogočile lažji dostop do svojega 
javnega naročanja je na voljo v 23 jezikih EU. 

 


