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Pressemeddelelse 
Offentliggøres straks  

Luxembourg, den 15. september 2015 
 

"Det har stadig lange udsigter at få taklet problemerne i 
forbindelse med offentlige indkøb," siger EU's revisorer 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der stadig talrige problemer i den måde, 
offentlige myndigheder i hele EU udbyder opgaver på. Selv om Europa-Kommissionen og 
medlemsstaterne er begyndt at adressere problemet, er der stadig langt igen, siger revisorerne. 
Hvis forholdene ikke er forbedret ved udgangen af næste år, 2016, anbefaler de, at betalingerne 
for perioden 2014-20 til de pågældende medlemsstater bliver suspenderet. 

Mellem 2007 og 2013 blev der øremærket 349 milliarder euro til regionalområdet gennem Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond. En 
væsentlig del af disse midler bruges på offentlige indkøb. Der blev konstateret fejl i relation til 
offentlige indkøb i ca. 40 % af de projekter, hvor der var revideret offentlige indkøb med henblik på 
Revisionsrettens årsberetninger for årene 2009-2013. Alvorlige fejl har medført manglende 
konkurrence, og at tilbudsgivere, som ikke var de bedste, fik tildelt kontrakterne. EU's revisorer 
vurderede, om Kommissionen og medlemsstaterne har truffet effektive foranstaltninger til at 
afhjælpe disse problemer. 

De besøgte Den Tjekkiske Republik, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige, nogle af de 
medlemsstater, hvor Retten i årene 2009-2013 havde afsløret et stort antal fejl i forbindelse med 
offentlige indkøb. De konstaterede, at Kommissionen og medlemsstaterne var begyndt at tage 
problemet op, men der er stadig lang vej med hensyn til at analysere problemet og træffe effektive 
foranstaltninger. F.eks. udføres der meget begrænset systematisk analyse, og både i Kommissionen 
og i medlemsstaterne mangler der tilstrækkelig detaljerede, solide og kohærente oplysninger om 
arten og omfanget af fejlene. 

"Kommissionen og medlemsstaterne er nødt til at intensivere deres indsats for at takle det store 
antal fejl i forbindelse med offentlige indkøb, der konstateres i EU's udgifter hvert år," siger Phil 
Wynn Owen, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. Revisorerne 
opfordrer til, at der nedsættes en gruppe på højt plan, der skal give lederskab med hensyn til at takle 
fejlene i forbindelse med offentlige indkøb og fremme forenkling. Desuden bør Kommissionens 
handlingsplan offentliggøres, og der bør årlig rapporteres om fremskridt. De anbefaler også, at 
Kommissionen og medlemsstaterne udfører en fuldstændig analyse af frekvensen og alvorligheden 
af samt årsagerne til fejl i forbindelse med offentlige indkøb på samhørighedsområdet.  
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Revisorerne konstaterede nogle gode praksis, hvor medlemsstaterne var begyndt systematisk at 
indsamle oplysninger om fejl i forbindelse med offentlige indkøb. I 2013 nedsatte Kommissionen 
også en teknisk arbejdsgruppe, der skulle adressere spørgsmålet, og udarbejdede en handlingsplan. 
De fleste af aktionerne i planen er imidlertid endnu ikke blevet gennemført fuldt ud.  

Revisorerne noterede, at Kommissionen ved begyndelsen af 2015 havde vurderet, at en række 
medlemsstater endnu ikke havde opfyldt de betingelser, der var fastsat for anvendelse af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde til offentlige indkøb i udgiftsperioden 2014-2020. Disse 
betingelser anses for nødvendige forudsætninger for, at EU-støtten anvendes effektivt og 
produktivt. Revisorerne anbefaler, at Kommissionen, hvis disse betingelser ikke er opfyldt ved 
udgangen af 2016, suspenderer betalingerne for 2014-20 til de pågældende medlemsstater, indtil de 
har rådet bod på manglerne.  

Bemærkninger til redaktører: 

Revisionen omfattede foranstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaterne havde truffet 
fra 2009 til 2014 for at adressere problemet med manglende overholdelse af reglerne for offentlige 
indkøb. Revisorerne besøgte fire medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Spanien, Italien og Det 
Forenede Kongerige), hvor der under Rettens revisioner med henblik på revisionserklæringerne 
for 2009-2013 var opdaget et stort antal fejl i forbindelse med offentlige indkøb. De gennemførte en 
spørgeundersøgelse blandt 115 revisionsmyndigheder i 27 medlemsstater (eksklusive Kroatien), der 
var ansvarlige for operationelle programmer finansieret af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond. De sendte også en kort 
rundspørge til de 28 nationale revisionsorganer i EU. 

 


