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”Problemen vid offentlig upphandling – mycket återstår att 
göra”, säger EU:s revisorer  

Det utbredda problemet med hur offentliga myndigheter i EU upphandlar arbete kvarstår, enligt en 
ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Även om kommissionen och medlemsstaterna har börjat 
vidta åtgärder för att lösa problemet återstår mycket att göra, säger revisorerna. Om situationen inte 
har förbättrats i slutet av nästa år, 2016, rekommenderar de att betalningarna 2014–2020 till de 
berörda medlemsstaterna ställs in. 

Mellan 2007 och 2013 öronmärktes 349 miljarder euro till utgifter inom det regionalpolitiska området 
via Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden. En 
stor del av dessa medel betalas ut via offentlig upphandling. Fel vid offentlig upphandling upptäcktes i 
omkring 40 % av de projekt där offentlig upphandling granskades i samband med revisionsrättens 
årsrapporter för åren 2009 till 2013. Allvarliga fel hade lett till bristande konkurrens och till att kontrakt 
tilldelades anbudsgivare som inte hade lämnat de bästa anbuden. EU:s revisorer bedömde om 
kommissionen och medlemsstaterna har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att lösa dessa problem. 

Revisorerna besökte Tjeckien, Spanien, Italien och Storbritannien, några av de medlemsstater där 
revisionsrätten hade upptäckt många fel som gällde offentlig upphandling under åren 2009 till 2013. De 
fann att kommissionen och medlemsstaterna hade börjat åtgärda problemet men att mycket återstår 
att göra, både när det gäller att analysera problemet och att vidta ändamålsenliga åtgärder. Exempelvis 
är den systematiska analysen av fel vid offentlig upphandling mycket begränsad, och både 
kommissionen och medlemsstaterna saknar tillräckligt detaljerade, tillförlitliga och enhetliga uppgifter 
om typen och omfattningen av fel. 

”Kommissionen och medlemsstaterna måste göra mer för att hantera de många fel som inträffar varje 
år vid offentlig upphandling med EU-medel”, säger Phil Wynn Owen, som är den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. Revisorerna rekommenderar att man inrättar en 
högnivågrupp som ska leda arbetet med att komma till rätta med problemet med fel vid offentlig 
upphandling och underlätta förenkling. Vidare bör kommissionens handlingsplan offentliggöras och 
framsteg bör rapporteras varje år. De rekommenderar även att kommissionen och medlemsstaterna 
grundligt analyserar frekvens, allvarlighetsgrad och orsaker när det gäller fel vid offentlig upphandling 
inom sammanhållningspolitiken.   
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Revisorerna såg en del exempel på god praxis där medlemsstater hade börjat att systematiskt samla in 
uppgifter om fel vid offentlig upphandling. Kommissionen inrättade 2013 även en teknisk arbetsgrupp 
som ska behandla frågan och upprätta en handlingsplan. Men de flesta åtgärderna i planen är ännu inte 
helt genomförda. 

Revisorerna noterade att kommissionen i början av 2015 bedömde att ett antal medlemsstater ännu 
inte uppfyllde de villkor som fastställts för användning av europeiska struktur- och investeringsfonder 
2014–2020 vid offentlig upphandling under utgiftsperioden 2014 till 2020. Villkoren ses som 
nödvändiga förutsättningar för att EU-stödet ska användas ändamålsenligt och effektivt. Revisorerna 
rekommenderar att kommissionen, om inte villkoren har uppfyllts i slutet av 2016, ställer in 
betalningarna 2014–2020 till de berörda medlemsstaterna tills de har åtgärdat bristerna. 

Meddelande till redaktörerna: 

Revisionen omfattade de åtgärder som kommissionen och medlemsstaterna vidtog 2009–2014 för att 
lösa problemet med bristande efterlevnad av reglerna för offentlig upphandling. Revisorerna besökte 
fyra medlemsstater (Tjeckien, Spanien, Italien och Storbritannien) där många fel som gällde offentlig 
upphandling hade upptäckts vid revisionsrättens revisioner inför revisionsförklaringarna under 
perioden 2009 till 2013. En enkät skickades till 115 revisionsmyndigheter i 27 medlemsstater (Kroatien 
ingick inte) som ansvarade för operativa program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden. Revisorerna skickade även en kort enkät till de 
28 nationella revisionsorganen i EU.  

 


