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EU-institutionerna bör göra det enklare att delta i 
upphandlingar, säger revisorerna  
EU-institutionerna bör göra mer för att hjälpa företagen att hitta de kontrakt som erbjuds och att 
lämna anbud på dem, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna uppmanar 
EU-institutionerna att minska byråkratin i samband med sin offentliga upphandling och skapa en ny 
webbaserad plattform med kontrakt från alla institutioner. 

Revisorerna granskade hur tillgängliga institutionerna gör sina offentliga upphandlingar. De konstaterade att 
förvaltnings- och kontrollarrangemangen var robusta och minskade risken för fel som skulle kunna avskräcka 
företag från att delta och hindra en rättvis behandling. Men när EU-institutionerna såg över sina 
upphandlingsregler 2015 förenklade de inte förfaranden och tydliggjorde gråzoner så mycket det gick. 
Upphandlingen vid de största EU-institutionerna – Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska centralbanken – uppgick till omkring 4 miljarder euro under 2014.  

"EU-institutionerna bör göra mer för att hjälpa företagen – i synnerhet små och medelstora företag – genom att 
minska byråkratin så mycket som möjligt och ta bort onödiga hinder för den som vill ta reda på vilka kontrakt 
som erbjuds, sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. 

De flesta institutionerna brukade inte använda sig av marknadsundersökningar innan ett formellt 
upphandlingsförfarande inleddes, säger revisorerna. Kontrakt skulle också oftare ha kunnat delas upp i delar för 
att öka deltagandet. Det skulle ha gjort dem mer tillgängliga för ekonomiska operatörer som små och 
medelstora företag. Revisorerna säger också att EU-institutionernas upphandlingar inte är tillräckligt synliga på 
internet. Den tillgängliga informationen presenteras inte på ett konsekvent sätt, och den är utspridd på många 
olika webbplatser. Sökfunktionen i Tenders Electronic Daily fungerar inte alltid tillfredsställande, och e-
upphandling har ännu inte lanserats på ett omfattande och harmoniserat sätt.  

Företag som anser sig ha blivit orättvist behandlade har svårt att få en snabb prövning av sina klagomål och 
ersättning. Information om resultaten av upphandlingar är inte tillgänglig på ett sätt som möjliggör en 
ändamålsenlig offentlig kontroll. 
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EU-revisorernas viktigaste rekommendationer är följande: 

• EU-institutionerna bör tillsammans skapa en webbaserad kontaktpunkt för all upphandling där 
anbudsgivare hittar all information de behöver och interagerar med EU-institutionerna. De bör upprätta 
ett offentligt arkiv med information om tidigare kontrakt, och alla reglerna för upphandling bör 
konsolideras i en enda regelbok. 

• Små och medelstora företag bör uttryckligen uppmuntras att delta.  

• Institutionerna bör använda sig av preliminära marknadsundersökningar när det är lämpligt för att 
informera företagen om sina planer. 

• Kontrakt bör när det är möjligt delas upp i delar för att öka deltagandet. 

• Kommissionen bör föreslå en mekanism för snabb och oberoende prövning av klagomål från företag som 
känner sig orättvist behandlade. 

• Europeiska byrån för bedrägeribekämpning bör rapportera om alla anklagelser som utreds och vad 
utredningarna leder till. 

 

Särskild rapport nr 17/2016 EU-institutionerna kan göra mer för att underlätta tillträdet till sina offentliga 
upphandlingar finns på 23 EU-språk.  

 


