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EU:n tarkastajat: EU:n toimielinten olisi helpotettava 
tarjouskilpailuihin osallistumista 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n toimielinten olisi 
vielä parannettava yritysten mahdollisuuksia saada tietoa kilpailutettavana olevista sopimuksista ja 
esittää niistä tarjouksia. Tarkastajat katsovat, että EU:n toimielinten julkiseen hankintaan liittyvää 
byrokratiaa olisi kevennettävä ja että olisi otettava käyttöön uusi verkkotietokanta, joka sisältää 
kaikkien toimielinten kilpailuttamat sopimukset. 

Tarkastajat selvittivät, kuinka näkyvästi toimielimet kilpailuttivat julkisiin hankintoihin liittyviä sopimuksiaan. He 
havaitsivat, että hallinto- ja valvontajärjestelmät olivat vankat ja lievensivät virheriskiä, jonka vuoksi yritykset 
eivät kenties halua osallistua tarjouskilpailuihin ja joka voi haitata yritysten oikeudenmukaista kohtelua. Vaikka 
toimielimet tarkistivat sääntöjään vuonna 2015, ne eivät helpottaneet julkisiin hankintoihin osallistumista 
yksinkertaistamalla sääntöjä ja selventämällä epäselviä osa-alueita mahdollisimman tyhjentävästi. EU:n 
keskeisten toimielinten — Euroopan komission, Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan keskuspankin — 
hankintojen arvo oli noin neljä miljardia euroa vuonna 2014.  

“EU:n toimielinten olisi vielä parannettava yritysten — etenkin pk-yritysten — osallistumismahdollisuuksia 
vähentämällä byrokratiaa niin paljon kuin mahdollista. Toimielinten olisi myös poistettava tarpeettomat esteet 
kilpailutettavana olevia sopimuksia koskevien tietojen saatavuuden tieltä,” toteaa kertomuksesta vastaava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. 

Tarkastajien mukaan useimmilla toimielimillä ei ollut tapana tehdä markkinakartoitusta ennen virallisen 
hankintamenettelyn käynnistämistä. Lisäksi sopimukset olisi voitu jakaa osiin useammin, jotta osallistujia olisi 
ollut enemmän. Tämä olisi parantanut talouden toimijoiden ja muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritykset) osallistumismahdollisuuksia. Tarkastajat toteavat myös, että EU:n toimielinten tarjoamien 
hankintamahdollisuuksien näkyvyys verkossa on heikko. Saatavilla olevat tiedot ovat sirpaleisia ja hajallaan 
monilla eri verkkosivustoilla. Tenders Electronic Daily -tietokannan hakutoiminto ei aina toimi tyydyttävästi, eikä 
tarjousten sähköistä toimittamista ole vielä otettu käyttöön kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla. 

Yritysten, jotka katsovat tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, on vaikea saada valitustaan nopeasti 
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tarkasteltavaksi ja korvausta kokemastaan haitasta. Tiedot tarjouskilpailujen tuloksista eivät ole saatavilla siten, 
että suuri yleisö voisi seurata niitä tehokkaasti. 

Tarkastajat esittävät seuraavat keskeiset suositukset: 

• Toimielinten olisi perustettava hankintatoimiaan varten yhteinen sähköinen asiointipiste, jonka avulla 
tarjoajat löytäisivät kaikki tarvitsemansa tiedot ja jonka kautta ne voisivat olla yhteydessä toimielimiin. 
Toimielinten olisi perustettava yksi yhteinen julkinen hankintasopimuksia koskeva tietorekisteri, joka 
sisältäisi tiedot aiemmista sopimuksista. Lisäksi kaikki hankintasäännökset olisi koottava yhteen 
sääntökirjaan. 

• Etenkin pk-yrityksiä olisi kannustettava osallistumaan.  

• Kun se on tarkoituksenmukaista, toimielinten olisi tehtävä alustavia markkinakartoituksia ilmoittaakseen 
siten yrityksille hankintasuunnitelmistaan. 

• Sopimuksia olisi mahdollisuuksien mukaan jaettava osiin osallistujamäärän lisäämiseksi. 

• Komission olisi ehdotettava mekanismia sellaisten yritysten, jotka katsovat tulleensa kohdelluksi 
epäoikeudenmukaisesti, esittämien valitusten tarkastelemiseksi nopeasti ja riippumattomasti. 

• Petostentorjuntaviraston olisi raportoitava tutkittavina olevista syytöksistä ja tutkintatuloksista. 

 

Erityiskertomus nro 17/2016: ”Euroopan unionin toimielimet voivat parantaa pääsyä julkisten hankintojensa 
markkinoille” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


