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Priopćenje za medije 
Odmah može ići u objavu 

Luxembourg, 15. rujna 2015. 
 

„Rješavanje problema u javnoj nabavi: potrebno je uložiti još 
mnogo napora”, poručuju revizori EU-a 

Prema novom izvješću Europskog revizorskog suda, u nabavi radova koju provode javna tijela u 
EU-u i dalje postoje brojni problemi. Iako su Europska komisija i države članice počele rješavati 
te probleme, revizori napominju da je potrebno uložiti još mnogo napora. Ako ne dođe do 
poboljšanja stanja do kraja 2016. godine, revizori preporučuju da se državama članicama 
obustave plaćanja za razdoblje 2014. – 2020. 

U razdoblju 2007. – 2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog 
socijalnog fonda izdvojeno je 349 milijardi eura za rashode u području regionalne politike. Velik 
dio tog iznosa utrošen je provedbom javne nabave. Pogreške u javnoj nabavi uočene su u 
otprilike 40 % projekata u kojima je javna nabava obuhvaćena revizijom u okviru godišnjih 
izvješća Revizorskog suda za godine 2009. – 2013. Ozbiljne pogreške dovele su do narušavanja 
poštenog tržišnog natjecanja i dodjele ugovora za ponude koje nisu bile najbolje. Revizori EU-a 
procijenili su provode li Komisija i države članice djelotvorne mjere kako bi riješile navedene 
probleme. 

Revizori su posjetili Češku Republiku, Španjolsku, Italiju i Ujedinjenu Kraljevinu, koje se ubrajaju 
među države članice u kojima je Sud u razdoblju 2009. – 2013. uočio velik broj pogrešaka u javnoj 
nabavi. Utvrdili su da su Komisija i države članice počele rješavati te probleme, no potrebno je 
uložiti još mnogo napora u pogledu analize problema i provedbe djelotvornih mjera. Na primjer, 
sustavna analiza provodi se u vrlo ograničenoj mjeri te ni Komisija ni države članice ne raspolažu 
dovoljno detaljnim, pouzdanim i usklađenim podatcima o naravi pogrešaka i mjeri u kojoj se one 
javljaju. 

„Komisija i države članice moraju uložiti više napora u rješavanje pogrešaka u javnoj nabavi koje 
se u rashodima EU-a javljaju svake godine u velikom broju”, navodi Phil Wynn Owen, član 
Revizorskog suda odgovoran za izvješće. Revizori pozivaju na uspostavu skupine na visokoj razini 
koja će predvoditi rješavanje pogrešaka u javnoj nabavi i promicati pojednostavnjenje. Usto bi 
Komisija trebala objaviti svoj akcijski plan te bi se trebala objavljivati godišnja izvješća o napretku. 
Revizori također preporučuju da Komisija i države članice provedu sveobuhvatnu analizu 
učestalosti, ozbiljnosti i uzroka pogrešaka u javnoj nabavi u području kohezijske politike.  
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Revizori su uočili primjere dobre prakse u nekim državama članicama koje su počele sustavno 
prikupljati podatke o pogreškama o javnoj nabavi. Osim toga, Komisija je 2013. godine 
uspostavila tehničku radnu skupinu za rješavanje navedenog pitanja i sastavila akcijski plan. 
Međutim, većina mjera iz plana još nije u cijelosti provedena.  

Revizori su napomenuli da je Komisija početkom 2015. godine procijenila da određene države 
članice još nisu ispunile uvjete za uporabu europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu 
javne nabave u rashodovnom razdoblju 2014. – 2020. Ispunjavanje tih uvjeta smatra se nužnim za 
djelotvornu i učinkovitu uporabu potpore EU-a. U slučaju da se ti uvjeti ne ispune do kraja 
2016. godine, revizori su preporučili da Komisija predmetnim državama članicama obustavi 
plaćanja za razdoblje 2014. – 2020. dok ne otklone nedostatke.  

Napomena za urednike: 

Revizijom su obuhvaćene mjere koje su Komisija i države članice provele u razdoblju 2009. –
 2014. kako bi riješile problem neusklađenosti s pravilima javne nabave. Revizori su posjetili četiri 
države članice (Češku Republiku, Španjolsku, Italiju i Ujedinjenu Kraljevinu) u kojima je na temelju 
revizija koje je Sud proveo u svrhu davanja izjave o jamstvu u razdoblju 2009. – 2013. uočen velik 
broj pogrešaka u javnoj nabavi. Proveli su upitnik upućen 115 revizijskih tijela u 27 država članica 
(ne uključujući Hrvatsku) koja su odgovorna za operativne programe koji se financiraju iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda. Proveli su i 
kratak upitnik kojim je obuhvaćeno 28 nacionalnih revizijskih institucija u EU-u. 

 


