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Európai Számvevőszék: az uniós intézményeknek meg kell 
könnyíteniük a közbeszerzéseiken történő részvételt 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az uniós intézményeknek jobban kellene segíteniük a 
vállalkozókat, hogy azok könnyebben megtalálják az intézmények által kiírt közbeszerzéseket és részt 
vegyenek azokon. A Számvevőszék üdvösnek tartaná az uniós közbeszerzések adminisztrációs 
terheinek csökkentését és egy új online platform kidolgozását az összes intézmény szerződéskötési 
lehetőségeivel. 

A számvevők megvizsgálták, hogy az intézmények közbeszerzési szerződései mennyire voltak elérhetőek. 
Megállapították, hogy az irányítási és kontrollrendszerek megbízhatóak voltak és csökkentették a vállalkozásokat 
a részvételtől esetleg visszatartó és a tisztességes bánásmódot gátló hibák kockázatát. Amikor azonban az 
intézmények 2015-ben felülvizsgálták a szabályozást, nem javítottak a hozzáférésen az eljárások 
egyszerűsítésével és a homályos területek lehető legnagyobb mértékű kiküszöbölésével. A fő uniós intézmények 
– az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Központi Bank – által lebonyolított 
közbeszerzések 2014-ben mintegy 4 milliárd eurót tettek ki. 

„Az uniós intézményeknek jobban kellene segíteniük a vállalkozásokat — különösen a kkv-ket — az 
adminisztrációs terhek lehető legnagyobb mértékben történő csökkentésével és a szerződéskötési lehetőségeket 
keresők előtt álló szükségtelen akadályok megszüntetésével” – jelentette ki Alex Brenninkmeijer, a jelentésért 
felelős számvevőszéki tag. 

A számvevők megállapítása szerint a legtöbb intézmény nem végzett piaci konzultációt a hivatalos közbeszerzési 
eljárás elindítása előtt. Ezenkívül a részvétel serkentése érdekében gyakrabban lehetett volna részekre bontani a 
szerződéseket Ez pozitív hatást gyakorolt volna az olyan gazdasági szereplők, mint a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) részvételi lehetőségeire. A számvevők hozzátették még, hogy az uniós intézmények által nyújtott 
közbeszerzési lehetőségek online megjelenése nem kielégítő. Az elérhető információk hiányosak és több 
különálló weboldalon találhatóak meg. A Tenders Electronic Daily keresőfunkciója nem mindig kielégítő, és még 
nem került sor az átfogó és harmonizált e-pályáztatás bevezetésére. 

Ha egy vállalkozás úgy véli, hogy tisztességtelen bánásmódot alkalmaztak vele szemben, csak nehezen tudja 
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elérni panasza gyors kivizsgálását és kártérítés megítélését. A pályázati felhívások eredményével kapcsolatos 
információk nem férhetők hozzá oly módon, amely lehetővé tenné a nyilvánosság általi eredményes 
monitoringot. 

A Számvevőszék a következő fő ajánlásokat teszi: 

• Az intézmények hozzanak létre egyablakos elektronikus ügyintézési szolgáltatást, ahol az ajánlattevők 
elérhetik az összes vonatkozó információt és kapcsolatba tudnak lépni az intézményekkel. Az intézmények 
hozzanak létre a korábbi szerződéseikre vonatkozó egységes nyilvános adatbázist, és egy közös 
szabálykönyvben konszolidálják az összes vonatkozó közbeszerzési rendelkezést. 

• Kifejezetten elő kell segíteni a kkv-k részvételét. 

• Az intézmények – amikor csak lehetséges – végezzenek előzetes piaci konzultációkat, hogy ezáltal is 
tájékoztassák a vállalkozásokat terveikről. 

• A szerződéseket lehetőség szerint osszák részekre, hogy ezzel is növeljék a részvételt. 

• A Bizottság tegyen javaslatot egy olyan mechanizmusra, amelynek révén lehetséges gyorsan és pártatlanul 
kivizsgálni az olyan vállalkozásoktól érkező panaszokat, amelyek szerint velük szemben tisztességtelen 
bánásmódot alkalmaztak. 

• Az Európai Csalás Elleni Hivatal számoljon be a gyanúra okot adó ügyekben folytatott vizsgálatokról és 
azok eredményeiről. 

 

„Az uniós intézmények többet tehetnének a közbeszerzéseikhez történő hozzáférés javítása érdekében” című 
17/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető. 

 


