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„Sprendžiant viešųjų pirkimų problemas dar laukia ilgas kelias“, – 
teigia ES auditoriai. 

Pasak naujos Europos Audito Rūmų ataskaitos, ir toliau išlieka plačiai paplitusios problemos, 
susijusios su tuo, kaip viešosios institucijos rengia viešuosius pirkimus. „Nors Komisija ir 
valstybės narės pradėjo spręsti šią problemą, dar laukia ilgas kelias“, – teigia auditoriai. Jei 
padėtis nepagerės iki ateinančių, 2016 m., pabaigos, jie rekomenduoja, kad atitinkamoms 
valstybėms narėms būtų sustabdyti 2014–2020 m. mokėjimai. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu regioninei politikai iš Europos regioninės plėtros fondo, 
Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo skirta 349 milijardai eurų. Reikšminga šių lėšų dalis 
išleidžiama rengiant viešuosius pirkimus. Su viešaisiais pirkimais susijusios klaidos buvo 
nustatytos maždaug 40 % projektų, kuriuose viešųjų pirkimų auditas buvo atliekamas rengiant 
Audito Rūmų 2009–2013 m. metines ataskaitas. Dėl rimtų klaidų buvo ribojama sąžininga 
konkurencija, o sutartys skirtos ne geriausias sąlygas pasiūliusiems konkurso dalyviams. ES 
auditoriai vertino, ar Komisija ir valstybės narės ėmėsi veiksmingų priemonių, kad išspręstų šias 
problemas. 

Jie lankėsi Čekijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje, – keliose valstybėse narėse, 
kuriose daug viešųjų pirkimų klaidų Audito Rūmai nustatė 2009–2013 m. Audito metu nustatyta, 
kad Komisija ir valstybės narės pradėjo spręsti šią problemą, bet dar laukia ilgas kelias, šią 
problemą dar reikės analizuoti ir imtis veiksmingų priemonių. Pavyzdžiui, sisteminga analizė yra 
labai ribota ir Komisijos ir valstybių narių lygmeniu trūksta pakankamai išsamių, aiškių ir nuoseklių 
duomenų apie klaidų pobūdį ir mastą. 

„Komisija ir valstybės narės turi stiprinti pastangas, kad galėtų spręsti problemas, susijusias su 
dideliu skaičiumi viešųjų pirkimų klaidų, atsirandančių kiekvienais metais ES išlaidose„ – sako už 
ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Phil Wynn Owen. Auditoriai ragina sudaryti aukšto lygio 
grupę, kuri vadovautų sprendžiant viešųjų pirkimų klaidų problemą ir skatintų supaprastinimą. Be 
to, turėtų būti skelbiamas Komisijos veiksmų planas ir kasmet turėtų būti pranešama apie 
pažangą. Jie taip pat rekomenduoja, kad Komisija ir valstybės narės išsamiai išnagrinėtų su 
sanglaudos politika susijusių viešųjų pirkimų klaidų dažnumą, rimtumą ir priežastis. 
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Auditoriai nustatė geros praktikos atvejų, kai valstybės narės pradėjo sistemingai rinkti 
informaciją apie viešųjų pirkimų klaidas. Taip pat 2013 m. Komisija šiam klausimui spręsti įsteigė 
techninę darbo grupę ir parengė veiksmų planą. Tačiau dauguma plane numatytų veiksmų dar iki 
galo neįgyvendinti. 

Auditoriai pažymėjo, kad 2015 m. pradžioje Komisija įvertino, kad kai kurios valstybės narės vis 
dar nebuvo įgyvendinusios sąlygų, kurios buvo nustatytos viešiesiems pirkimams naudojant 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas 2014–2020 m. išlaidų laikotarpiu. Šios sąlygos yra 
būtinos, kad ES parama būtų naudojama veiksmingai ir efektyviai. Auditoriai rekomenduoja, kad 
jei iki 2016 m. pabaigos nebus įvykdytos šios sąlygos, Komisija turėtų sustabdyti 2014–2020 m. 
mokėjimus atitinkamoms valstybėms narėms tol, kol jos neištaisys trūkumų. 

Pastabos leidėjams: 

Audito metu tikrintos priemonės 2009–2014 m. laikotarpiu, kurias Komisija ir valstybės narės 
taikė, kad išspręstų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo problemą. Auditoriai lankėsi keturiose 
valstybėse narėse (Čekijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje), kuriose Audito Rūmai 
per 2009–2013 m. auditus patikinimo pareiškimui parengti aptiko daug viešųjų pirkimų klaidų. Jie 
atliko 115 audito institucijų 27 valstybėse narėse (išskyrus Kroatiją), atsakingų už Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo finansuojamas veiksmų 
programas, apklausą. Jie taip pat nusiuntė trumpą klausimyną 28 ES nacionalinėms audito 
institucijoms. 

 


