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EU-institutionerne bør gøre det nemmere at byde på 
kontrakter, siger revisorerne 
EU-institutionerne bør ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret gøre mere for at 
hjælpe virksomheder til at finde kontrakter, der udbydes, og byde på dem. Revisorerne opfordrer til 
at forenkle de administrative procedurer, der indgår i EU's offentlige indkøb, og oprette en ny 
onlineplatform med kontrakter fra alle institutionerne. 

Revisorerne undersøgte, hvor tilgængelige institutionerne gjorde deres offentlige kontrakter. De konstaterede, 
at forvaltnings- og kontrolordningerne var robuste og begrænsede risikoen for fejl, der kunne afholde 
virksomheder fra at deltage og medføre, at de ikke blev behandlet retfærdigt. Men ved ændringen af deres 
udbudsregler i 2015 undlod institutionerne at forenkle regler og præcisere gråzoner i videst muligt omfang for at 
lette disse virksomheders adgang. De største EU-institutioners offentlige indkøb - Europa-Kommissionen, 
Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank - beløb sig til ca. 4 milliarder euro i 2014.  

"EU-institutionerne bør gøre mere for at hjælpe virksomhederne - særlig SMV'erne - ved at forenkle de 
administrative procedurer mest muligt og fjerne de unødvendige forhindringer, der møder enhver, der gerne vil 
finde ud af, hvilke kontrakter der udbydes," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 

Ifølge revisorerne havde hovedparten af institutionerne ikke nogen praksis med at gennemføre 
markedsundersøgelser, før de indledte en formel indkøbsprocedure. Endvidere kunne de oftere have opdelt 
kontrakter i delkontrakter for at stimulere deltagelsen. Det ville have gjort adgangen til udbuddene lettere for 
økonomiske aktører såsom små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Derudover mener revisorerne, at 
mulighederne for at deltage i EU-institutionernes udbud er lidet synlige på internettet. Den tilgængelige 
information er ufuldstændig og fordelt på mange forskellige websteder Søgefunktionen på Tenders Electronic 
Daily er ikke altid tilfredsstillende, og der er endnu ikke foretaget en omfattende og harmoniseret 
implementering af e-udbud. 

Virksomheder, der føler, at de er blevet behandlet urimeligt, finder det svært at få deres klager og 
erstatningssager hurtigt behandlet. Oplysningerne om resultaterne af udbud er ikke tilgængelige på en sådan 
måde, at offentligheden kan foretage effektiv overvågning. 
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Revisorerne fremsætter følgende hovedanbefalinger: 

• Institutionerne bør sammen oprette en elektronisk kvikskranke vedrørende offentlige indkøb, hvor 
tilbudsgivere kan finde alle de oplysninger, de har brug for, og kommunikere med institutionerne. De bør 
oprette ét enkelt offentligt register med oplysninger om tidligere kontrakter, og alle forordningerne om 
offentlige indkøb bør samles i ét enkelt regelsæt. 

• SMV'er bør udtrykkeligt tilskyndes til at deltage.  

• Institutionerne bør gøre brug af indledende markedsundersøgelser, når det er relevant med henblik på at 
informere virksomhederne om deres udbudsplaner. 

• Kontrakter bør så vidt muligt opdeles i delkontrakter med henblik på at øge deltagelsen. 

• Kommissionen bør foreslå en mekanisme, der kan sikre en hurtig og uafhængig behandling af klager fra 
økonomiske aktører, der føler sig uretfærdigt behandlet. 

• Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig bør rapportere om alle de påstande, der undersøges, og 
om resultaterne af disse undersøgelser. 

 

Særberetning nr. 17/2016: "EU-institutionerne kan gøre mere for at lette adgangen til deres offentlige udbud" 
foreligger på 23 EU-sprog. 

 


