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ES institucijos turėtų supaprastinti konkursinių pasiūlymų 
dėl sutarčių teikimą – teigia auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, ES institucijos turėtų labiau padėti verslo 
vykdytojams ieškant siūlomų sutarčių ir teikiant su jomis susijusius pasiūlymus. Auditoriai ragina 
sumažinti biurokratizmą ES viešuosiuose pirkimuose ir sukurti naują interneto platformą su 
sutartimis iš visų institucijų. 

Auditoriai tikrino, kokią prieigą prie viešųjų sutarčių suteikė institucijos. Jie nustatė, kad valdymo ir kontrolės 
tvarka yra patikima ir iš esmės leidžia sumažinti klaidų, kurių neišvengus verslo vykdytojų galimybės dalyvauti 
galėtų sumažėti, o patys veiklos vykdytojai galėtų būti nevienodai vertinami, riziką. Tačiau 2015 m. 
persvarstydamos taisykles, institucijos nesuteikė galimybių lengviau dalyvauti savo viešuosiuose pirkimuose, nors 
galėjo tai padaryti supaprastindamos taisykles ir kuo geriau išaiškindamos „pilkąsias“ sritis. Pagrindinių ES 
institucijų (Europos Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Centrinio banko) viešųjų pirkimų suma 
2014 m. siekė apie 4 milijardus eurų. 

„ES institucijos turėtų labiau padėti verslo atstovams, ypač MVĮ, kiek įmanoma mažindamos biurokratizmą ir 
šalindamos bereikalingas kliūtis, su kuriomis susiduria visi, kas nori sužinoti, kokios sutartys yra siūlomos“ – teigė 
už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer. 

Auditoriai teigia, kad dauguma institucijų neturėjo patirties nagrinėjant rinką prieš pradedant oficialią viešųjų 
pirkimų procedūrą. Be to, sutartys galėjo būti dažniau padalijamos į atskiras dalis siekiant skatinti dalyvavimą. Tai 
būtų galėję turėti teigiamą poveikį verslo vykdytojų, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), prieigai. Be to, 
auditoriai mano, kad ES institucijų teikiamos viešųjų pirkimų galimybės menkai pastebimos internete. Esama 
informacija yra fragmentiška ir pateikta daugelyje įvairių svetainių. TED (Elektroninio konkursų dienraščio) 
paieškos funkcija ne visuomet yra pakankama, o elektroniniai viešieji pirkimai dar nėra visapusiškai ir darniai 
įgyvendinti. 

Verslo vykdytojams, manantiems, kad su jais nesąžiningai elgtasi, sunku pasiekti, kad būtų greitai išnagrinėti jų 
skundai ir sumokėta kompensacija. Informacija apie kvietimus dalyvauti pirkimuose nėra pateikta taip, kad būtų 
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galima vykdyti veiksmingą viešąjį stebėjimą. 

Auditoriai teikia šias pagrindines rekomendacijas: 

• Institucijos turėtų internete sukurti bendrą vieno langelio principu veikiančią savo viešiesiems pirkimams 
skirtą svetainę, kurioje pirkimų dalyviai rastų visą būtiną informaciją ir per ją galėtų palaikyti ryšį su 
institucijomis. Jos turėtų įsteigti vieną viešą su ankstesnėmis sutartimis susijusios informacijos saugyklą, o 
visi viešųjų pirkimų teisės aktai turėtų būti konsoliduoti viename bendrame taisyklių sąvade. 

• Turėtų būti aiškiai skatinamas MVĮ dalyvavimas. 

• Institucijos turėtų naudoti preliminarias rinkos konsultacijas, kad apie savo planus informuotų verslo 
vykdytojus. 

• Sutartys turėtų būti dažniau padalijamos į atskiras dalis siekiant skatinti dalyvavimą. 

• Komisija turėtų pasiūlyti, kaip būtų galima greitai ir nepriklausomai nagrinėti verslo vykdytojų, manančių, 
kad su jais neteisingai pasielgta, skundus. 

• Europos kovos su sukčiavimu tarnyba turėtų pranešti apie visus tiriamus pažeidimus ir tų tyrimų 
rezultatus. 

 

Specialioji ataskaita Nr. 17/2016 „ES institucijos gali padaryti daugiau, kad palengvintų galimybę dalyvauti jų 
viešuosiuose pirkimuose“ paskelbta 23 ES kalbomis. 

 


