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EU:n tarkastajat: julkisia hankintoja koskevissa ongelmissa on 
vielä paljon ratkaistavaa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että tavassa, jolla julkiset 
viranomaiset eri puolilla EU:ta tekevät hankintasopimuksia, on jatkuvasti laaja-alaisia ongelmia. 
Tarkastajat havaitsivat, että Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ovat aloittaneet ongelman käsittelyn, 
mutta tehtävää on vielä paljon. Jos tilanne ei parane vuoden 2016 loppuun mennessä, asianomaisille 
maille suoritettavia kauden 2014–2020 maksuja olisi tarkastajien suosituksen mukaan lykättävä. 

Aluepolitiikan alalle osoitettiin 349 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan 
aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston välityksellä. Merkittävä osa näistä 
varoista käytetään julkisten hankintojen kautta. Julkisiin hankintoihin liittyviä virheitä havaittiin noin 40 
prosentissa hankkeista, joiden osalta tilintarkastustuomioistuin arvioi julkisia hankintoja vuosien 2009–
2013 vuosikertomuksissaan.  Vakavat virheet johtivat terveen kilpailun puuttumiseen ja 
hankintasopimusten tekemiseen muiden kuin parhaan tarjouksen tehneiden tarjoajien kanssa. EU:n 
tarkastajat arvioivat, ovatko komissio ja jäsenvaltiot toteuttaneet vaikuttavia toimia näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi. 

Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin Tšekin tasavaltaan, Espanjaan, Italiaan ja Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan. Näissä maissa tilintarkastustuomioistuin oli havainnut suuren määrän julkisiin 
hankintoihin liittyviä virheitä vuosina 2009–2013. Tarkastajat havaitsivat, että komissio ja jäsenvaltiot 
olivat aloittaneet ongelman käsittelyn, mutta ongelman analysoimisessa ja tarvittavien toimien 
toteuttamisessa on edessä vielä pitkä tie. Esimerkiksi virheiden järjestelmällinen analysointi on vähäistä, 
eikä komissiolla tai jäsenvaltioilla ole riittävän yksityiskohtaisia, luotettavia ja yhdenmukaisia tietoja 
virheiden luonteesta ja laajuudesta. 

“Komission ja jäsenvaltioiden on tehostettava toimiaan puuttuakseen tehokkaammin EU:n menoissa vuosi 
toisensa jälkeen esiintyvien julkisia hankintoja koskevien virheiden suureen määrään”, toteaa tarkastuksesta 
vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Phil Wynn Owen. Tarkastajat suosittelevat perustamaan korkean 
tason työryhmän, joka puuttuisi julkisiin hankintoihin liittyviin virheisiin ja edistäisi yksinkertaistamista. Lisäksi 
komission olisi julkaistava toimintasuunnitelma ja edistymisestä olisi raportoitava vuosittain. Tarkastajat 
suosittavat niin ikään, että komissio ja jäsenvaltiot analysoisivat perusteellisesti koheesiopolitiikan alalla 
julkisissa hankinnoissa ilmenevien virheiden esiintyvyyttä, vakavuutta ja syitä.  
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Tarkastajat havaitsivat joitakin hyviä käytäntöjä, joiden yhteydessä jäsenvaltiot olivat alkaneet kerätä 
systemaattisesti tietoa julkisiin hankintoihin liittyvistä virheistä. Lisäksi komissio perusti vuonna 2013 
teknisen työryhmän, jonka tehtävänä on puuttua ongelmaan. Komissio laati myös toimintasuunnitelman.  
Suurinta osaa suunnitelman toimista ei ole kuitenkaan vielä pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.  

Tarkastajat panivat merkille komission vuoden 2015 alussa laatiman arvion, jonka mukaan joukko 
jäsenvaltioita ei vielä täyttänyt ehtoja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käytöstä julkisiin 
hankintoihin ohjelmakaudella 2014–2020. Näitä ehtoja pidetään välttämättömänä edellytyksenä EU:n tuen 
vaikuttavalle ja tehokkaalle käytölle. Tarkastajat suosittavat, että mikäli ehtoja ei täytetä täysimääräisesti 
vuoden 2016 loppuun mennessä, komission olisi lykättävä asianomaisille jäsenvaltioille suoritettavia 
kauden 2014–2020 maksuja, kunnes jäsenvaltiot ovat korjanneet puutteet.  

Toimittajille tiedoksi: 

Tarkastuksessa tutkittiin komission ja jäsenvaltioiden toimet, jotka ne olivat toteuttaneet vuosina 2009–
2014 julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämistä koskevan ongelman 
ratkaisemiseksi. Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin neljään jäsenvaltioon (Tšekin tasavaltaan, Espanjaan, 
Italiaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan). Näissä maissa oli havaittu suuri määrä julkisiin hankintoihin 
liittyviä virheitä tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2009–2013 toimittamien tarkastuslausumaan 
liittyvien tarkastusten yhteydessä. Tarkastajat tekivät kyselytutkimuksen 115 tarkastusviranomaiselle, jotka 
vastaavat Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston 
toimenpideohjelmista yhteensä 27 jäsenvaltiossa (Kroatiaa huomioon ottamatta).  Tarkastajat lähettivät 
myös lyhyen kyselyn EU:ssa toimiville 28 ylimmälle tarkastuselimelle. 

 


