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Anotacija 

Šiame tyrime nagrinėjama sąsaja tarp dviejų pagrindinių viešajai politikai 
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kaip ir kur viešieji pirkimai taikomi įgyvendinant sanglaudos politiką, paskui 
analizuojama dabartinė situacija Europos Sąjungoje, pirkimus 
reglamentuojančių teisės aktų perkėlimas į vidaus teisę ir vykstanti teisinės 
bazės reforma. Didžiausias dėmesys skiriamas pirkimų svarbai įgyvendinant ES 
sanglaudos politiką. Informacijai, sukauptai atliekant dokumentų tyrimą, 
papildyti naudojami praktinės patirties pavyzdžiai. Tyrimo pabaigoje 
pateikiamas rekomendacijas parengti padėjo pokalbiai su asmenimis, kurie 
įgyvendina sanglaudos politiką. 
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SANTRAUKA 

1. Pagrindiniai faktai 

Tyrimas „Viešieji pirkimai ir sanglaudos politika“ apima dvi pagrindines viešajai politikai 
svarbias sritis ir jame siekiama nustatyti sąsają tarp jų. Visų pirma būtina paaiškinti, kaip ir 
kur viešieji pirkimai taikomi sanglaudos politikoje. Europos Sąjungos sanglaudos politikos 
programų dalyviai gauna ES ir valstybių narių lėšų, kad galėtų įgyvendinti savo projektus. 
Visoms prekėms pirkti ir paslaugoms teikti pagal minėtąsias programas taikomi viešųjų 
pirkimų teisės aktai. Juos, be jokios abejonės, privalo taikyti viešieji subjektai, tačiau 
privačios įmonės taip pat turi laikytis šių teisės aktų. Todėl analizėje atsižvelgiama į 
paramos gavėjų ir programų administratorių požiūrį. 
Pagrindinis šio tyrimo tikslas – Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto 
nariams suteikti išsamią informaciją apie dabartinę padėtį viešųjų pirkimų srityje 
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“, didėjantį vietos ir regionų valdžios institucijų 
vaidmenį, kai taikomi viešųjų pirkimų teisės aktai įgyvendinant sanglaudos politiką, ir šiuo 
metu vykstantį Europos Sąjungos viešųjų pirkimų politikos modernizavimo procesą1. 

Konkretūs tyrimo tikslai yra šie: 

 paaiškinti, kaip viešieji pirkimai taikomi struktūrinių fondų išlaidoms; 

 parodyti ryšį tarp struktūrinių fondų įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų ir nustatyti 
atitinkamus subjektus; 

 nustatyti problemas, kurių dėl viešųjų pirkimų procedūrų dažniausiai iškyla 
įgyvendinant sanglaudos politikos programas ir projektus; 

 įvertinti, ar dabar galiojančios direktyvos padeda, ar trukdo įgyvendinti politiką ir 
kaip ir ar naujoviški elementai (pvz., konkurencinis dialogas) turi kokį nors poveikį, 
kurį galima būtų įvertinti; 

 nurodyti pagrindines dabar galiojančių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę 
problemas; 

 paaiškinti, ar kliūtys, su kuriomis susiduria mažosios ir vidutinės įmonės, trukdo 
joms sėkmingai dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose ir ar jos turi įtakos 
sanglaudos programų ir projektų įgyvendinimui (kadangi mažosios ir vidutinės 
įmonės yra vienas iš svarbiausių strategijos „Europa 2020“ elementų, turint mintyje 
viešuosius pirkimus); 

 suteikti Europos Parlamentui informacijos apie bendrą viešųjų pirkimų teisės aktų 
poveikį sanglaudos politikos įgyvendinimui ir apie jų uždedamą administracinę ir 
finansinę naštą. 

Išstudijuota ES ir valstybių narių lygmeniu paskelbta literatūra ir, kadangi ji nėra išsami, 
vyko tiesioginiai pokalbiai arba pokalbiai telefonu su asmenimis, įgyvendinančiais 
sanglaudos politiką. Bendrą vaizdą apie padėtį taip pat padėjo susidaryti keli nedideli 
konkrečių atvejų tyrimai. 

 

                                                 
1  2011 m. Europos Komisijos žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Efektyvesnės 

Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas, COM(2011) 15 final, Briuselis, 2011 01 27. 
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2. Padėtis Europos Sąjungoje 
Dabartinės padėties analizę pradedame nuo dabar galiojančios ES viešųjų pirkimų teisinės 
bazės, apimančios, be kita ko, su preliminariosiomis sutartimis susijusias specialiąsias 
procedūras, konkurencinį dialogą ir dinaminę pirkimo sistemą, nagrinėjimo. ES viešuosius 
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę yra nepaprastai 
svarbus dalykas, taip pat kaip ir skirtumas tarp pirkimo ir valstybės pagalbos, dviejų itin 
svarbių aspektų. Užbaigdami viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje analizę apžvelgėme 
2011 m. vykdytus viešuosius pirkimus. Esminiai analizės aspektai yra šie: 

 viešieji pirkimai sudaro apie 13 % Europos Sąjungos BVP, tačiau Europos Sąjungos 
lygmeniu nėra skaidrių duomenų, įtvirtintų dokumentuose; 

 2004 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė dvi viešųjų pirkimų direktyvas 
siekdami sustiprinti viešųjų pirkimų procedūras ES lygmeniu. Šios dvi direktyvos 
reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūras, kai sudaromos sutartys, kurių vertė 
didesnė nei Europos Sąjungos nustatytos ribos; 

 viešieji pirkimai, kurių vertė mažesnė nei Europos Sąjungos nustatytos ribos, 
reglamentuojami valstybių narių teisės aktų. Valstybių narių viešųjų pirkimų teisės 
aktai, reglamentuojantys pirkimus, kurių vertė mažesnė nei ES nustatytos ribos, 
skiriasi, tačiau nemažai valstybių narių nusprendžia pirkimams, kurių vertė mažesnė 
nei ES nustatytos ribos, taikyti tokias pačias taisykles, kokios taikomos pirkimams, 
kurių vertė didesnė nei minėtosios ribos; 

 viešųjų pirkimų teisės aktuose nustatytos įvairios procedūros ir tam tikros išimtys. 
Akivaizdžiausias skirtumas yra tarp atviro konkurso, uždaro konkurso ir iš anksto 
skelbiamų arba neskelbiamų derybų; 

 supaprastinimo tikslais direktyvose numatytas konkurencinis dialogas, preliminarioji 
sutartis ir dinaminė pirkimo sistema, kurie gali būti taikomi esant tam tikroms 
sąlygoms; 

 viešųjų pirkimų procedūros ir valstybės pagalba skiriasi savo pobūdžiu, tačiau 
kartais sunku nustatyti, ar taikant viešųjų pirkimų teisės aktus automatiškai 
nebetaikomi valstybės pagalbą reglamentuojantys teisės aktai; 

 Europos Komisija ir Europos Parlamentas suprato, kad būtina didinti viešųjų pirkimų 
teisės aktų veiksmingumą ir labiau juos supaprastinti, ir šiuo metu svarsto 
minėtuosius teisės aktus; 

 pagrindinis persvarstymo tikslas – administracinis supaprastinimas siekiant didesnio 
veiksmingumo ir svarbiausias dėmesys viešiesiems pirkimams, susijusiems su I) 
inovacijomis, II) aplinka ir efektyviu išteklių naudojimu, III) socialinėmis 
paslaugomis ir IV) didesnėmis galimybėmis dalyvauti mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir veiklą pradedančioms įmonėms. 

Taip prieiname prie sąsajos tarp struktūrinių fondų ir viešųjų pirkimų. Šio tyrimo 
4 skyriuje pripažįstama, kad viešieji pirkimai Europos Sąjungos sanglaudos politikoje yra 
nepaprastai svarbūs. Todėl buvo analizuojamas fondams tenkantis vaidmuo, rizikos 
suvokimas praktikoje, kiekybinis aspektas ir veiklos rūšys. Kita vertus, reikia atsižvelgti į 
viešuosius pirkimus rengiant projektus, mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą viešųjų 
pirkimų procedūrose ir pagal sanglaudos politiką esamas kontrolės funkcijas, o dėl to 
nagrinėjamas pažeidimų ir klastojimo, kaip svarbiausių problemų analizuojamose srityse, 
klausimas. Be to, buvo analizuojamos sanglaudos politikos programų problemos ir Audito 
Rūmų vaidmuo. Tai du itin svarbūs klausimai. Bendram vaizdui susidaryti buvo parodyta 
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galima konkrečių viešųjų pirkimų aspektų (pvz., žaliųjų viešųjų pirkimų arba konkurencinio 
dialogo) svarba. Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, darytinos šios pagrindinės išvados: 

 už programas atsakingų institucijų ir jų dalyvių požiūriu, didžiausia rizika, susijusi su 
viešaisiais pirkimais, yra tais atvejais, kai investuojama į infrastruktūrą. Už 
programų valdymą atsakingiems asmenims didžiausia rizika yra didelio klaidų lygio 
ir viešojo pirkimo pažeidimų rizika ir rizika, susijusi su automatišku įsipareigojimų 
panaikinimu pagal taisyklę n+2/n+3; paramos gavėjams didelė rizika yra susijusi su 
tvarkaraščiu, papildomomis sąnaudomis ir kt.; 

 projektai, įskaitant didelius statybos darbus, susijusius su investicijomis į 
infrastruktūrą, kuriems reikalingos didelės apimties viešųjų pirkimų procedūros, 
sudaro 46 proc. bendro sanglaudos politikos biudžeto ES lygmeniu 2007–2013 m. 
laikotarpiu (apie 159 mlrd. EUR); 

 mažosios ir vidutinės įmonės su viešaisiais pirkimais susiduria dviem atvejais. Pirma, 
viešieji pirkimai sudaro didelę jų veiklos dalį ir šioms įmonėms būtina nuolat juose 
dalyvauti. Antra, kai esama viešųjų lėšų, mažosios ir vidutinės įmonės arba kitos 
organizacijos privalo taikyti viešųjų pirkimų teisės aktus norėdamos įsigyti prekių 
arba paslaugų viešosiomis lėšomis. Pirmuoju atveju mažosios ir vidutinės įmonės tik 
gerina savo rezultatus, o antruoju jos vis patiria didelių kliūčių; 

 Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta patikima veiklos finansinė kontrolė, 
sistemų auditas ir projektų atsitiktinės atrankos auditas. Vis dėlto viešųjų pirkimų 
kontrolės veiksmingumui ir efektyvumui dažnai pakenkia patirties, mokymų ir vidaus 
vadybos žinių stoka ir darbuotojų kaita; 

 esama skirtingų problemų, kylančių dėl viešųjų pirkimų valdant programas, kurios 
priklauso nuo programų tipų. Tikėtina, kad didelės apimties veiklos programų, 
susijusių su investicijomis į infrastruktūrą, valdymo institucijos turi pakankamos 
savos patirties viešųjų pirkimų klausimu. Institucijos, atsakingos už veiklos 
programų, kurios apima įvairią veiklą, valdymą, patiria didesnių problemų 
norėdamos įdiegti veiksmingą ir efektyvią viešųjų pirkimų kontrolę ir susijusias 
rizikos valdymo strategijas; 

 viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimai užėmė antrą vietą tarp 2010 m. užfiksuotų 
dešimties dažniausių pažeidimų: 14 proc. atvejų ir 17 proc. finansinių lėšų vertės. 

3. Pavyzdžiai ir praktinė patirtis 

Remiantis pirmiau nurodytais metodais 5 skyriuje nagrinėjami kai kurie tipiški sanglaudos 
politikos programų pavyzdžiai. Įvairūs šalių ir programų ypatumai padeda iliustruoti 
ankstesnėse dalyje pateiktas bendrąsias išvadas. Praktinė patirtis iš dalies apima 
pavyzdžius, susijusius konvergencijos, regionų konkurencingumo ir užimtumo ir Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslais. Svarbu pažymėti, kad, jei minima konkreti šalis ar 
programa, tai nereiškia, kad šioje šalyje anksčiau buvo užfiksuota tam tikrų trūkumų, 
susijusių su viešaisiais pirkimais. Visi patyrę sanglaudos politikos subjektai žino, kad viešieji 
pirkimai yra problemiški visose valstybėse narėse ir visų tipų programų atvejais. 
Struktūrinių fondų programose buvo nustatyta įvairių procedūrų, kad būtų laikomasi įvairių 
veiklos sričių reikalavimų. Programų kontekstas, valdymo subjektai ir įgyvendinimo tvarka 
gerokai skiriasi Europos Sąjungoje ir gana dažnai galima pastebėti didelių vienos valstybės 
narės įvairių programų skirtumų. Reikėtų pabrėžti tris toliau nurodytus bendruosius 
aspektus. 
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 Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis 
finansuojami aplinkosaugos ir infrastruktūros projektai, kuriuos valdo 
valdžios institucijos. Šiuo atveju valdžios institucijos, rengdamos konkrečių 
infrastruktūros projektų konkursus, publikuoja skelbimus apie pirkimus, skirtus 
visai Europos Sąjungai. Šių projektų vertė dažniausiai yra didesnė nei Europos 
Sąjungos nustatytos ribos (šiuo metu 5 mln. EUR, žr. 2 skyrių) ir todėl turi būti 
taikomos Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvos. 

 Skiriama parama įmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms2 ir 
mokslinių tyrimų centrams inovacijų ir augimo klausimais (įskaitant 
mokslinius tyrimus ir informacines ir ryšių technologijas). Šiuo atveju 
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamos įmonės, nevyriausybinės 
organizacijos ir mokslinių tyrimų centrai, siekiant suteikti jiems paramą rengiant 
naujoviškus ir į rinką orientuotus vystymosi projektus. Paramos gavėjai privalo 
laikytis viešųjų pirkimų teisės aktų, susijusių su savo projekto pirkimo verte. 
Šiuo atveju pirkimo vertė apima įvairias viešųjų pirkimų vertės ribas, pradedant 
prekių pirkimu, kurio vertė mažesnė nei 10 000 EUR, ir baigiant mokslinių tyrimų 
įrangos ir įrenginių pirkimu, kurio vertė siekia keletą milijonų eurų. Tokia didelė 
pirkimų metodų įvairovė taikoma taip pat ir kitoms teminėms sritims, tokioms 
kaip turizmas, kultūra ir miesto ar regiono plėtra. 

 Asmenims skiriamas tiesioginis finansavimas, kuris neviršija ES 
nustatytų ribų (daugiausia iš Europos socialinio fondo): viešųjų pirkimų 
teisės aktai kelia mažiau problemų šioje srityje, kadangi pirkimų sumos 
dažniausiai yra mažesnės nei ribos, nuo kurių pradedamos taikyti sudėtingos 
viešųjų pirkimų procedūros. 

Šios trys atskiros procedūrinių prievolių grupės apima visų tipų tikslines grupes, kurioms 
skiriamas sanglaudos politikos finansavimas. 
Šio tyrimo 5 skyriuje išsamiai analizuojami tokie pavyzdžiai: 

 programos pagal konvergencijos tikslą (Slovakijos pavyzdys); 

 Šiaurės Reino-Vestfalijos programa pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo 
tikslą; 

 viešieji pirkimai įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo programas; 

 šalys kandidatės / stojančiosios valstybės (Kroatijos, betampančios Europos 
Sąjungos nare, atvejis, kurį nagrinėjome kelerius metus prieš stojimą į ES). 

Pagrindinės minėtųjų atvejų išvados: 

 iš Slovakijos (šalies, kuriai taikomas konvergencijos kriterijus) ir Kroatijos (buvusios 
šalies kandidatės) atvejų tyrimų matyti, kad būtina imtis priemonių, specialiai skirtų 
gebėjimams stiprinti; 

 be to, Slovakijoje viešųjų pirkimų įstatymas (gana naujas teisės aktas) dažnai 
keičiamas, o tai sukelia papildomų problemų visoms įstaigoms, atsakingoms už 
programų kontrolę; 

 programų valdymo institucijoms akivaizdu, kad procedūros, taikomoms pirkimams, 
kurių vertė mažesnė nei Europos Sąjungos nustatytos ribos, turėtų būti 
supaprastintos siekiant palengvinti kontrolės įstaigoms ir paramos gavėjams 

                                                 
2  MVĮ apibrėžtis pateikta Europos Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, paskelbtoje 2003 m. gegužės 20 d. 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, L 124, p. 36. 
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tenkančią didelę administracinę naštą, kuri nebūtinai padeda surengti sąžiningus, 
skaidrius ir nediskriminuojamuosius viešuosius pirkimus. 

4. Pagrindinės išvados ir rekomendacijos 

Reikia aiškiai pasakyti, kad nėra bendro viešųjų pirkimų siekio ir veikimo būdo 
alternatyvų: viešieji investuotojai turėtų leisti visiems suinteresuotiems ir turintiems 
pajėgumų privatiems subjektams pateikti pasiūlymus dėl prašomų darbų atlikimo, prekių 
tiekimo ar paslaugų teikimo. ES sanglaudos politikai neturėtų būti daroma išimtis 
taikant viešųjų pirkimų direktyvas ES lygmeniu. Sanglaudos politikos atveju visi 
argumentai už viešuosius pirkimus dar labiau tinka. Iš tiesų viešuosius pirkimus 
reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai yra sudėtingi ir bet kokios tendencijos 
supaprastinti juos labai sveikintinos. Diskusijos apie ES viešųjų pirkimų direktyvas 
turėtų būti naudojamos supažindinti su tuo, kad gana didelė dalis dabartinio viešųjų 
pirkimų sudėtingumo yra todėl, kad nacionalinės teisės aktai yra sudėtingi. 
Konkretus ES sanglaudos politikos iššūkis, ypač palyginti su nacionalinėmis subsidijavimo 
sistemomis, yra tai, kad esama kelių lygių kontrolės. Todėl didesnė tikimybė, kad bus 
nustatyta viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimų. Tačiau, kita vertus, asmenys, atsakingi už 
sanglaudos politikos auditą ir kontrolę, dažniausiai nėra viešųjų pirkimų specialistai. 
Akivaizdu, kad tokiomis aplinkybėmis abiem šalims, t. y. paramos gavėjams ir audito ir 
kontrolės įstaigoms, būtų naudingiau, jei būtų sumažėtų procedūrų ir būtų suprantamesnės 
ribos. 
Remiantis padėties Europos Sąjungoje analize ir apsvarsčius pavyzdžius ir praktinę patirtį 
viešųjų pirkimų ir sanglaudos politikos srityse, tyrime pateikiamos keturios pagrindinės 
rekomendacijos dėl: 

 kontrolės, kaip politinės atsakomybės; 

 programų valdytojų funkcijų; 

 tinkamų viešųjų pirkimų teisės aktų, taikomų mažiems projektams; 

 skatinimo taikyti naujus viešojo pirkimo elementus įgyvendinant sanglaudos 
politiką. 

Pagrindiniai techniniai ir teisiniai sanglaudos politikos ir viešųjų pirkimų aspektai nustatyti 
nacionalinės teisės aktuose. Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtinti papildomi ataskaitų 
rengimo, priežiūros ir kontrolės reikalavimai, tačiau projektai vykdomi paprastai 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir normomis (ypač investicijų į infrastruktūrą 
atvejais). 
Skirtumus visoje Europos Sąjungoje galima būtų paaiškinti tuo, kad ES 12 Europos 
Sąjungos programos administruojamos skirtingais lygmenimis. Daugelyje kompetentingų 
ministerijų įsteigti skyriai, atsakingi už sanglaudos politikos programų įgyvendinimą. Šiuose 
skyriuose dėmesys skiriamas tam, kad darbuotojai turėtų kvalifikaciją, susijusią su 
kalbomis, ataskaitomis ir priežiūra, tačiau pagrindinė kvalifikacija, kurios reikia 
infrastruktūros viešiesiems pirkimams valdyti, labiau susijusi su kitomis sritimis, kurios 
apibūdinamos kaip įprasta technine ir teisine kvalifikacija grindžiamos sritys. Dėl to kyla 
nemažai problemų, susijusių su kvalifikacija ir kontrolės funkcijomis. Akivaizdu, kad 
įstaigos, atsakingos už pirkimų kontrolę, privalo turėti reikiamo lygio kvalifikaciją. Kad 
darbas būtų veiksmingas ir naudingas, būtina turėti pakankamai nuolatinių darbuotojų. 
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Taip pat būtina politinė kontrolės funkcijų struktūra, kad būtų galima įdiegti šią 
nuolatinę sistemą. Biudžeto mažinimas, dažni darbuotojų politikos pokyčiai ir politinis 
intervencionizmas – tai bendros šių kontrolės įstaigų problemos. 
Taigi labai svarbu pripažinti, jog reikalingos veiksmingos ir efektyvios kontrolės funkcijos, 
siekiant užtikrinti, kad svarbi viešųjų pirkimų rinka, susijusi su sanglaudos politika, būtų 
skaidri ir sąžininga. Daugelis įrodymų iš visos Europos patvirtina, kad be kontrolės 
neįmanoma užtikrinti skaidrumo ir sąžiningumo. 
 

Rekomendacijos 

Pagal sanglaudos politiką skiriamos didelės viešosios investicinės lėšos daugelyje valstybių 
narių, o viešieji pirkimai – tai pagrindinė priemonė sąžiningam pateikimui į šią rinką. Tose 
šalyse, kuriose pagal sanglaudos politiką skiriama daug lėšų, ES subjektai turėtų paremti 
aiškius argumentus, kuriais pasisakoma už būtinybę turėti veiksmingas ir efektyvias 
kontrolės įstaigas, ypač turint mintyje būsimą 2014–2020 m. programų laikotarpį. 

 

Už programų įgyvendinimą Europos Komisijai labiausiai atsakingos sanglaudos politikos 
programų valdymo institucijos. Audito įstaigoms, kitoms labai svarbioms kontrolės 
institucijoms, pavesta tikrinti, kaip veikia ex ante kontrolės sistemos, kai įgyvendinamos 
programos, ir ex post kontrolės sistemos. 
Yra dvi pagrindinės galimybės pagerinti viešųjų pirkimų valdymą įgyvendinant struktūrinių 
fondų programas: 

 įdiegti priežiūros ir stiprinti kontrolės funkcijas (Europos Komisija galėtų visuose 
rekomendaciniuose dokumentuose nustatyti viešųjų pirkimų priežiūrą ir kontrolę 
kaip aiškiai privalomą dalyką); 

 suteikti paskatų, kad programų valdytojai ir paramos gavėjai galėtų lengviau 
gauti žinių viešųjų pirkimų klausimais (iš tiesų sanglaudos politikos programoms 
įgyvendinti ir valdyti skirta lėšų, kurios sudaro atskirą prioritetą, vadinamą 
technine pagalba. Gebėjimams viešųjų pirkimų klausimais stiprinti galėtų būti 
skiriamos techninės pagalbos lėšos, nors tai retai pasitaiko.). 

Techninę pagalbą naudoti gebėjimams viešųjų pirkimų srityje stiprinti galėtų būti griežtai 
rekomenduojama ES lygmeniu. Svarbu, kad tai padėtų suteikti žinių: 

 programų valdytojams, kad jie galėtų atlikti ex ante kontrolę (t. y. prieš 
sudarant sutartis) ir ex post kontrolę; 

 paramos gavėjams (pvz., parengiant patvirtintų ekspertų viešųjų pirkimų 
klausimais, kurie galėtų nemokamai (už šias paslaugas mokama iš programos 
lėšų) įvertinti sąnaudas ir pateikti pradinius patarimus, sąrašą). 

Iš struktūrinių fondų programų visoje Europos Sąjungoje praktikos analizės matyti, kad 
efektyvios viešųjų pirkimų kontrolės pajėgumai ir sukčiavimo pagal minėtąsias programas 
vykdant viešuosius pirkimus prevencija yra gana riboti. Ypač tai pasakytina apie 
programas, pagal kurias finansuojama įvairi veikla, įskaitant nedidelės apimties 
infrastruktūros programas, tokias kaip regionų veiklos programos, programos pagal regionų 
konkurencingumo ir užimtumo tikslą arba Europos teritorinio bendradarbiavimo programos. 
Siekdamos sustiprinti savo pajėgumus už programas atsakingos institucijos priverstos 
dažnai naudotis kitų institucijų, tokių kaip audito įstaigų, nacionalinių viešųjų pirkimų 
tarnybų ar net nacionalinių audito rūmų, praktine patirtimi. Todėl būtina pagerinti teisinę 
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bazę siekiant struktūriškai keistis vadybos žiniomis ir naudotis praktine patirtimi viešųjų 
pirkimų srityje. 
 

Rekomendacijos 

Europos Parlamentas galėtų pradėti derybas su Komisija siekdamas, kad būtų patvirtintas 
viešųjų pirkimų, skirtų sanglaudos politikai, priemonių paketas. Šį paketą galėtų sudaryti 
keletas elementų, tokių kaip priežiūros nustatymas, kontrolę reglamentuojančių nuostatų 
sustiprinimas ir geresnės rekomendacijos dėl galimų apsaugos priemonių, susijusių su 
viešaisiais pirkimais įgyvendinant programas. Ypač įgyvendinant programas, apimančias 
įvairią finansuotiną veiklą, esama daug galimybių siekiant: 

 užkirsti kelią trūkumams, susijusiems su viešaisiais pirkimais; 

 užtikrinti gerą informavimą apie viešuosius pirkimus visais programų ir projektų 
ciklo valdymo etapais. 

 

Iš atvejų tyrimų aiškiai matomos problemos, susijusios su viešuosius pirkimus 
reglamentuojančiais teisės aktais, taikomais mažiems projektams. Mažosios ir vidutinės 
įmonės ar kitos mažos organizacijos privalo taikyti viešųjų pirkimų teisės aktus, kai jos 
valdo projektus, finansuojamus viešosiomis lėšomis. Dėl to atsiranda įvairių kliūčių, ypač 
dėl jų pajėgumo vykdyti šias procedūras. 
Procedūrų sudėtingumas – tai ne tik Europos Sąjungos teisės aktų problema, tačiau su ja 
susiduria ir kai kurios valstybės narės, kada reikia taikyti procedūras, kai pirkimų vertė 
mažesnė nei Europos Sąjungos nustatyta riba. Šiuo atveju pasitaiko, kad viešieji pirkimai 
valstybėse narėse netgi sudėtingesni nei ES pirkimai. Taip pat labai sunku įrodyti, kad lėšos 
gali būti veiksmingai naudojamos, nepalyginus kainų. Todėl diskusijos nukrypsta į 
būtiniausių kainų palyginimo standartų, t. y. skaidraus kainų palyginimo nustatymo 
neuždedant pernelyg didelės papildomos administracinės naštos, apibrėžtį. 
Bet kokiu atveju būtina užtikrinti, kad viešųjų pirkimų teisės aktai nebūtų tokie sudėtingi 
norint, kad struktūrinių fondų lėšos pasiektų galimas tikslines grupes. 

Rekomendacijos 

Kai mažos organizacijos valdo projektus, finansuojamus viešosiomis lėšomis, pirkimų 
vertė yra maža. Tiekėjai ir perkančiosios organizacijos reikalauja, kad pirkimų procedūros 
tokiais atvejais būtų supaprastintos. ES subjektai galėtų palaikyti diskusijas, kuriomis 
siekiama apibrėžti būtiniausius skaidraus kainų palyginimo standartus, kai pirkimo vertė 
maža, nes tai būtų galimybė sumažinti nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių mažos 
vertės pirkimus, įvairovę visoje Europos Sąjungoje. 
Be to, siekiant sumažinti mažesnių organizacijų ir paramos gavėjų naštą turėtų būti 
teikiama viešųjų pirkimų specialistų parama, kuriai lėšos skiriamos iš veiklos programų 
techninės pagalbos biudžeto. 

 

Sanglaudos politikos subjektai visoje Europoje turėtų atkreipti dėmesį į keletą naujų 
viešojo pirkimo elementų. Visų pirma žalieji arba tvarieji viešieji pirkimai, kuriuose 
didžiausias dėmesys skiriamas gaminių arba pastatų gyvavimo ciklo sąnaudoms, būtų 
tinkami elementai pagal sanglaudos politiką, suderintą su strategijos „Europa 2020“ 
tikslais. Reglamento (ES) 1083/2006 17 straipsnyje nustatyta, kad fondų tikslų siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi. Praktikoje visose veiklos programose turi būti įtvirtintas 
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aplinkos tvarumas kaip horizontalusis principas. Propaguojant žaliuosius viešuosius 
pirkimus, kaip teigiamą indėlį į aplinkos tvarumą, šis principas galėtų tapti svarbesnis. 
Panašus požiūris turėtų būti taikomas ir socialiai atsakingiems viešiesiems pirkimams, 
kaip nedideliam, bet konkrečiam elementui, kuriuo prisidedama prie socialinės įtrauktis 
tikslo įgyvendinimo. Galiausiai projektai, susiję su šiais naujais viešojo pirkimo elementais, 
turėtų būti skatinami rengiant naujos kartos programas. Šis požiūris galėtų apimti įvairias 
formas, pvz.: 

 iniciatyvas surengti mokymus apie žaliuosius ir socialiai atsakingus viešuosius 
pirkimus vietos ir regionų valdžios institucijoms, siekiant sustiprinti pajėgumus 
pagal nacionalines techninės pagalbos programas arba, pvz., Europos socialinio 
fondo programų techninę pagalbą – socialiai atsakingų viešųjų pirkimų atveju; 

 paramą e. pirkimams, kaip vienam iš informacinės visuomenės veiklos programų 
elementų (jos dažnai rengiamos ES 12). 

 

Rekomendacijos 

ES sanglaudos politika, kuri yra didelės finansinės vertės, galėtų būti svertas, padėsiantis į 
viešuosius pirkimus įtraukti naujus elementus, tokius kaip viešieji, socialiai atsakingi arba 
elektroniniai viešieji pirkimai. 

Vis dėlto tokių elementų propagavimui, turint mintyje būsimą programų laikotarpį, reikės 
pritarimo ir paramos ES, t. y. Europos Komisijos ir Europos Parlamento, lygmeniu ir 
nacionaliniu lygmeniu. Šiuo tikslu bus svarbu informuoti nacionalines viešųjų pirkimų 
tarnybas ir įtraukti jas į šį procesą norint pasiekti platesnę auditoriją tarp programų valdymo 
institucijų. Jei nebus tokių ES ir nacionaliniu lygmenimis koordinuojamų iniciatyvų, 
programų valdymo institucijos bus linkusios skirti mažai dėmesio arba jo visai neskirti 
kitiems, nei mažiausios kainos, sutarčių sudarymo kriterijams. 

 


