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Μένει να γίνουν πολλά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, δηλώνουν οι ελεγκτές 
της ΕΕ 

Εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταμένα προβλήματα στις διαδικασίες με τις οποίες οι δημόσιες 
αρχές σε όλη την ΕΕ αναθέτουν συμβάσεις σε τρίτους, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη έχουν κάνει κάποια αρχικά βήματα προς την επίλυση του προβλήματος, μένει να γίνουν 
πολλά ακόμη. Συνιστούν μάλιστα, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί μέχρι το τέλος του 2016, να 
ανασταλούν οι πληρωμές προς τα οικεία κράτη μέλη για την περίοδο 2014-2020. 

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, διατέθηκαν 349 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα 
της περιφερειακής πολιτικής, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σημαντικό μέρος των κονδυλίων αυτών 
δαπανάται κατόπιν σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα οικονομικά έτη 2009-2013, εντοπίστηκαν σφάλματα στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων στο 40 % περίπου του συνόλου των έργων που είχαν υποβληθεί σε έλεγχο 
ως προς το σκέλος των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Απόρροια της εμφάνισης 
σοβαρών σφαλμάτων είναι η έλλειψη δίκαιου ανταγωνισμού και η ανάθεση συμβάσεων σε 
προσφέροντες που δεν έχουν υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Οι ελεγκτές της ΕΕ 
αξιολόγησαν κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Πραγματοποίησαν επισκέψεις στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ήτοι ορισμένα από τα κράτη μέλη στα οποία το Συνέδριο είχε εντοπίσει σημαντικά 
ποσοστά σφαλμάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων κατά την περίοδο 2009-2013. Οι 
ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν κάνει κάποια αρχικά βήματα προς 
την επίλυση του προβλήματος, αλλά ότι μένει να γίνουν πολλά όσον αφορά την ανάλυση του 
προβλήματος και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων. Παραδείγματος χάριν, είναι περιορισμένος ο 
βαθμός στον οποίο διενεργείται συστηματική ανάλυση, ενώ τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη 
μέλη δεν διαθέτουν επαρκώς λεπτομερή, αξιόπιστα και συνεκτικά στοιχεία σχετικά με τη φύση και 
το εύρος των σφαλμάτων. 
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«Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν 
τον μεγάλο αριθμό των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις που ανακύπτουν κάθε χρόνο στις 
δαπάνες της ΕΕ», σχολίασε ο κ. Phil Wynn Owen, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. Οι 
ελεγκτές ζητούν τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου η οποία να ηγηθεί των 
προσπαθειών για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις και την προώθηση 
της απλούστευσης των διαδικασιών. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής πρέπει να 
δημοσιευθεί και πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις προόδου ετησίως. Προτείνουν επίσης στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν ενδελεχώς τη συχνότητα, τη σοβαρότητα και τα αίτια 
των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της πολιτικής συνοχής.  

Οι ελεγκτές εντόπισαν ορισμένες καλές πρακτικές όπου τα κράτη μέλη είχαν ξεκινήσει να 
συλλέγουν συστηματικά στοιχεία για σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, το 
2013 η Επιτροπή συγκρότησε τεχνική ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την 
κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης. Εντούτοις, οι περισσότερες από τις δράσεις που προβλέπονται στο 
σχέδιο δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. 

Οι ελεγκτές επισήμαναν ότι, στις αρχές του 2015, η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι ένας αριθμός 
κρατών μελών δεν είχε ακόμη εκπληρώσει τις αιρεσιμότητες που προβλέπονται για τη χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων για την περίοδο δαπανών 2014-2020. Οι αιρεσιμότητες αυτές θεωρούνται 
προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της στήριξης της ΕΕ. Οι ελεγκτές 
συνιστούν στην Επιτροπή, εάν οι αιρεσιμότητες δεν εκπληρωθούν έως το τέλος του 2016, να 
αναστείλει τις πληρωμές για την περίοδο 2014-2020 στα οικεία κράτη μέλη, έως ότου διορθώσουν 
τις αδυναμίες.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες: 

Ο έλεγχος κάλυψε δράσεις που υλοποίησαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη από το 2009 έως το 2014 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων 
συμβάσεων. Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε τέσσερα κράτη μέλη (Τσεχική 
Δημοκρατία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) στα οποία είχε εντοπιστεί υψηλός αριθμός 
σφαλμάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων κατά τους ελέγχους που διενήργησε το 
Συνέδριο στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας μεταξύ 2009 και 2013. Διεξήγαγαν έρευνα 
απευθυνόμενη σε 115 ελεγκτικές αρχές από 27 κράτη μέλη (μη περιλαμβανομένης της Κροατίας), 
οι οποίες είναι αρμόδιες για επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Επίσης, απέστειλαν σύντομο ερωτηματολόγιο στα 28 ανώτατα όργανα ελέγχου στην ΕΕ. 

 


