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Audiitorite sõnul peaksid ELi institutsioonid hangetel 
osalemist lihtsustama 
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt peaksid ELi institutsioonid tegema rohkem 
oma hangete tutvustamiseks ja neil osalemise lihtsustamiseks. Audiitorid kutsuvad üles vähendama 
riigihangetega seotud bürokraatiat ning looma kõigi institutsioonide hankeid sisaldava uue 
internetiplatvormi. 

Audiitorid uurisid, kui lihtsaks on institutsioonid teinud enda korraldatavatel hangetel osalemise. Leiti, et 
juhtimis- ja kontrollikord oli usaldusväärne ja üldiselt vähendas vigade riski, mis võiks negatiivselt mõjutada 
ettevõtjate osalemist ja nende õiglast kohtlemist. Samas aga leiti, et institutsioonide eeskirjade muutmine 2015. 
aastal ei parandanud hangetel osalemist, st ei lihtsustanud eeskirju ega toonud selgust nende ebaselgetesse 
osadesse nii palju kui see oleks võimalik olnud. ELi peamiste institutsioonide – Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Keskpanga – riigihangete kogumaht moodustas 2014. aastal ligikaudu 4 
miljardit eurot.  

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Alex Brenninkmeijeri sõnul „peaksid ELi institutsioonid tegema 
rohkem ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde), abistamiseks, vähendades nii 
palju kui võimalik bürokraatiat ja kõrvaldades mittevajalikud takistused, mis raskendavad ELi institutsioonide 
korraldatavate hangete kohta info saamist“. 

Audiitorid leidsid, et enamik institutsioonidest ei teinud enne ametliku hankemenetluse alustamist eelnevaid 
turu-uuringuid. Lisaks oleks võinud lepinguid sagedamini väiksemateks osadeks jagada, mis oleks suurendanud 
osalejate arvu. See oleks lihtsustanud ettevõtjate (näiteks VKEde) jaoks hangetel osalemist. Lisaks on ELi 
institutsioonide hanked audiitorite sõnul internetis halvasti nähtavad. Olemasolev teave on lünklik ja jagatud 
mitme erineva veebisaidi vahel. Riigihangete elektroonilise andmebaasi otsingufunktsioon ei anna alati 
rahuldavaid tulemusi ning pakkumuste elektroonilist esitamist ei ole veel laialdaselt ja ühtlustatult kasutusele 
võetud. 

Ettevõtjate poolt väidetava ebaõiglase kohtlemise kohta esitatud kaebuste ja kahju hüvitamise nõuete 
käsitlemine võtab tihti kaua aega. Teave hangete tulemuste kohta ei ole kättesaadav sellisel viisil, mis 
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võimaldaks avalikkuse poolset mõjusat järelevalvet. 

Kontrollikoja audiitorid esitavad järgmised peamised soovitused: 

• institutsioonid peaksid looma elektroonilise ühtse kontaktpunkti, mis võimaldaks ettevõtjatel leida kogu 
vajaliku teabe, ja mille kaudu nad saaksid institutsioonidega suhelda. Institutsioonid peaksid koostama 
varasemaid hankelepinguid puudutavat teavet sisaldava ühtse andmeaida ning koguma kõik riigihankeid 
puudutavad määrused ühtsesse reeglistikku; 

• selgesõnaliselt tuleks julgustada VKEde osalemist hangetes;  

• selleks, et ettevõtjaid oma plaanidest teavitada, peaksid institutsioonid vajaduse korral aktiivselt tegema 
esialgseid turu-uuringuid; 

• hankemenetlustes osalejate arvu suurendamiseks peaksid ELi institutsioonid lepingud võimaluse korral 
osadeks jaotama; 

• komisjon peaks tegema ettepaneku mehhanismiks, mille raames vaadataks kiiresti ja erapooletult läbi 
kaebused, mille on esitanud ettevõtjad, kes peavad neile osaks saanud käitumist ebaõiglaseks; 

• Euroopa Pettustevastane Amet peaks andma aru uuritavate juhtumite ja nende uurimise tulemuste kohta. 

 

Eriaruanne nr 17/2016: „ELi institutsioonid saavad teha rohkem selleks, et lihtsustada enda korraldatavatel 
hangetel osalemist“ on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

 


