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Resumé 

Denne undersøgelse belyser forbindelsen mellem to store områder af offentlig 
interesse, nemlig offentlige indkøb og samhørighedspolitikken. Den begynder 
med en redegørelse for, hvor og hvordan offentlige indkøb anvendes i 
forbindelse med samhørighedspolitikken, og analyserer dernæst den nuværende 
situation i EU, gennemførelsen af reglerne om offentlige indkøb i national 
lovgivning samt den igangværende reform af de retlige rammer.  Undersøgelsen 
fokuserer hovedsageligt på offentlige indkøbs betydning for EU's 
samhørighedspolitik. Der anvendes repræsentative praktiske erfaringer som 
supplement til den viden, der er opnået ved litteraturgennemgang. En række 
interviews med aktører inden for samhørighedspolitikken har bidraget til 
udarbejdelsen af flere af anbefalingerne sidst i undersøgelsen.   
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SAMMENFATNING 

1. Baggrund 

"Offentlige indkøb og samhørighedspolitikken" - denne undersøgelse dækker to store 
områder af almen politisk interesse, og den fokuserer på at identificere sammenhængene 
mellem disse to områder. En redegørelse for hvor og hvordan offentlige indkøb anvendes i 
forbindelse med samhørighedspolitikken er uundværlig som afsæt for analysen. Modtagere 
af støtte fra den europæiske samhørighedspolitiks programmer får europæiske og nationale 
midler til at gennemføre projekter. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser under disse 
programmer er knyttet til reglerne for offentlige indkøb. Dette er tilfældet for enhver 
offentlig enhed. Private institutioner er dog også forpligtet til at følge disse regler. Denne 
undersøgelse dækker således både modtagerens og programforvaltningens synsvinkel. 
Hovedformålet med denne undersøgelse er at give medlemmerne af Europa-
Parlamentets Regionaludviklingsudvalg en fuld redegørelse for status på området 
offentlige indkøb med henvisning til Europa 2020-strategien, lokale og regional 
myndigheders stigende rolle i forbindelse med anvendelsen af reglerne for offentlige indkøb 
som led i gennemførelsen af samhørighedspolitikken og den igangværende 
moderniseringsproces af EU's politik for offentlige indkøb1.  

De specifikke formål med undersøgelsen er: 

 at forklare, på hvilken måde offentlige indkøb er relevante i forhold til anvendelsen 
strukturfondsmidler, 

 at belyse, hvordan strukturfondenes gennemførelse er forbundet med offentlige 
indkøb og at udpege relevante aktører, 

 at gøre rede for de mest almindelige problemer, der opstår under gennemførelsen af 
samhørighedspolitikkens programmer og projekter på grund af offentlige 
indkøbsprocedurer, 

 at vurdere, om og hvordan de nuværende direktiver støtter eller hindrer politikkens 
gennemførelse, og om innovative elementer (f.eks. konkurrencepræget dialog) har 
nogen målbar virkning, 

 at præsentere de vigtigste problemer med gennemførelsen af de nuværende 
direktiver i national lovgivning, 

 at redegøre nærmere for, om de barrierer, som små og mellemstore virksomheder 
møder, forhindrer dem i med succes at deltage i offentlige indkøbsprocedurer og har 
indflydelse på gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer og projekter 
(i betragtning af at små og mellemstore virksomheder er et af nøgleelementerne i 
Europa 2020-strategien i forhold til offentlige indkøb), 

 at oplyse Europa-Parlamentet om den samlede effekt samt de administrative og 
finansielle byrder, som reglerne om offentlige indkøb har på gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken. 

Der er foretaget en litteraturgennemgang på europæisk og nationalt plan, og - da den giver 
et fragmenteret billede - er den blevet suppleret med en række telefoninterviews og 
personlige interviews med aktører inden for samhørighedspolitikken. Adskillige små 
casestudier har bidraget yderligere til et generelt overblik over situationen.  

 

                                                 
1  Europa-Kommissionen (2011), Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb. Mod et mere 

effektivt europæisk marked for offentlige indkøb, KOM (2011) 15 endelig, Bruxelles, 27.01.2011 
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2. Situationsrapport for EU 
Undersøgelsen af de nuværende rammer for indkøb i EU, herunder de specifikke procedurer 
for rammeaftaler, konkurrencepræget dialog og et dynamisk indkøbssystem danner 
udgangspunktet for situationsrapportens analyse. Gennemførelsen af de europæiske regler 
om indkøb i national lovgivning er af stor vigtighed, og herefter følger differentieringen 
mellem indkøb og statsstøtte - to yderst vigtige aspekter. For at afrunde overvejelsen om 
offentlige indkøb i EU er der gennemført en evaluering af indkøb i 2011. Undersøgelsens 
hovedpunkter er følgende: 

 Offentlige indkøb udgør cirka 13 % af BNP i Den Europæiske Union. Ingen 
dokumenterede og gennemsigtige tal er dog tilgængelige på europæisk plan. 

 Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget to direktiver om offentlige indkøb i 2004 
for at konsolidere indkøbsprocedurerne på europæisk plan. Disse direktiver 
regulerer indkøbsprocedurerne for kontraktaftaler over en fastsat EU-tærskelværdi. 

 Offentlige indkøb under de fastsatte EU-tærskelværdier reguleres af national 
lovgivning. De nationale regler for offentlige indkøb under tærskelværdierne 
varierer, men mange medlemsstater har valgt at anvende de samme regler for 
tilfælde under og over EU-tærskelværdierne.  

 Reglerne for offentlige indkøb dækker forskellige procedurer og indeholder adskillige 
undtagelser. Den klareste sondring kan tegnes mellem offentlige udbud, 
begrænsede udbud og udbud med forhandling med eller uden forudgående 
offentliggørelse.  

 Med henblik på forenkling foreskriver direktiverne under visse omstændigheder 
konkurrencepræget dialog, rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer.  

 Procedurerne vedrørende indkøb og statsstøtte er af natur forskellige. I nogle 
tilfælde virker det dog uklart, hvorvidt reglerne om offentlige indkøb automatisk 
udelukker regler om statsstøtte.  

 Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har forstået behovet for større 
effektivitet og forenkling af reglerne for offentlige indkøb og foretager i øjeblikket en 
gennemgang af reglerne. 

 Hovedsigtet med gennemgangen er en administrativ forenkling med henblik på 
større effektivitet, og der fokuseres især på offentlige udbud vedrørende (I) 
innovation, (II) miljø og ressourceeffektivitet, (III) sociale serviceydelser og (IV) 
bedre adgang for små og mellemstore virksomheder samt nystartede virksomheder. 

Dette fører frem til grænsefladen mellem strukturfondene og offentlige indkøb. I 
undersøgelsens kapitel 4 fokuseres på den store betydning og centrale interesse, offentlige 
indkøb har i forbindelse med EU's samhørighedspolitik. Den rolle, som fondene, 
risikoopfattelse i praksis, den kvantitative dimension og typerne af intervention spiller, er 
derfor blevet undersøgt. Endvidere skal indkøb i forbindelse med projektudvikling, 
involveringen af små og mellemstore virksomheder i indkøbsprocedurer og de nuværende 
kontrolfunktioner i samhørighedspolitikken også overvejes, hvilket fører til en undersøgelse 
af uregelmæssigheder og svig som store udfordringer på de undersøgte områder. Dernæst 
overvejes problemer i samhørighedspolitikkens programmer og Revisionsretten rolle - to 
meget væsentlige emner. For at tegne et komplet billede fremhæves den potentielle 
relevans ved særlige aspekter af indkøb (f.eks. grønne offentlige indkøb eller 
konkurrencepræget dialog). Baseret på dette er undersøgelsens vigtigste konklusioner: 

 Både fra programforvalternes og støttemodtageres synspunkt er der størst risiko 
ved offentlige indkøb i forbindelse med infrastrukturinvesteringer. For 
programforvalterne drejer det sig om risikoen for høje fejlprocenter og 
overtrædelser af reglerne om offentlige indkøb samt risici relateret til automatisk 
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frigørelse i henhold til n+2/n+3-reglen. For støttemodtagere er der væsentlige risici 
i forhold til timing, ekstraomkostninger osv.  

 Projekter, herunder større bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med 
infrastrukturinvesteringer, som involverer omfattende offentlige indkøbsprocedurer, 
udgør 46 % af samhørighedspolitikkens totale budget (cirka 159 mia. EUR) på 
europæisk plan i perioden fra 2007 til 2013. 

 Små og mellemstore virksomheder møder offentlige indkøbsprocedurer på to måder. 
For det første udgør offentlige ordrer en stor del af deres forretning, og det er 
nødvendigt for dem regelmæssigt at afgive tilbud på offentlige kontrakter. For det 
andet er små og mellemstore virksomheder eller andre organisationer, når det 
kommer til offentlig finansiering, forpligtet til at følge reglerne for offentlige indkøb, 
når de indkøber varer og tjenesteydelser for offentlige midler. Mens små og 
mellemstore virksomheder klarer sig bedre og bedre i de første tilfælde, møder de i 
det andet stadig store forhindringer.  

 EU's lovgivning foreskriver forsvarlig finansiel kontrol med transaktioner samt 
systemrevisioner og stikprøvekontrol af projekter. Effektiviteten af kontrollen med 
offentlige indkøb undergraves dog ofte af mangel på erfaring, uddannelse og viden i 
den interne ledelse samt af personaleudskiftning.  

 Programadministrationens udfordringer i forbindelse med offentlige indkøb er 
forskellige afhængigt af programtypen. Der er større sandsynlighed for, at 
administratorer, som er ansvarlige for store driftsprogrammer med fokus på 
infrastrukturinvesteringer, har tilstrækkelig intern ekspertise vedrørende offentlige 
indkøb.  Administratorer af operationelle programmer, som dækker en bred vifte af 
interventioner, har vanskeligere ved at etablere en effektiv kontrol med offentlige 
indkøb og de tilknyttede risikostyringsstrategier. 

 Overtrædelser af reglerne om offentlige indkøb var nummer to på top 10-listen over 
uregelmæssigheder i 2010 og udgjorde 14 % af sagerne og 17 % af det finansielle 
volumen. 

3. Eksempler og praktisk erfaring 
I overensstemmelse med ovennævnte fremgangsmåde gennemgås i kapitel 5 nogle 
eksempler, som repræsenterer en bestemt programtype under samhørighedspolitikken. De 
respektive lande- og programprofiler illustrerer de mere generelle konklusioner, der er 
opridset i de forudgående afsnit. Eksemplerne dække bl.a. tilfælde, der vedrører målene 
om konvergens, om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og om europæisk 
territorialt samarbejde. Det er vigtigt at påpege, at når vi refererer til et bestemt land eller 
program, betyder det ikke, at det pågældende land tidligere har oplevet nogen særlige 
problemer i forhold til offentlige indkøb. Alle erfarne aktører inden for 
samhørighedspolitikken ved, at offentlige indkøb er et problem i alle medlemsstater og 
inden for alle typer programmer.  
Der er fastlagt forskellige procedurer for strukturfondsprogrammerne har fastsat forskellige 
procedurer for at opfylde forskrifterne på de forskellige indsatsområder. Programmernes 
kontekst, administrative strukturer og gennemførelsesrutinerne er tydeligt forskellige på 
tværs af EU, og ganske ofte ses væsentlige forskelle mellem individuelle programmer i en 
og samme medlemsstat. Tre generelle aspekter bør fremhæves:  

 Støtte fra Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling til miljø- og infrastrukturprojekter, som er ledet af 
offentlige myndigheder. I disse tilfælde udbyder offentlige myndigheder 
specifikke infrastrukturprojekter med offentliggørelse af en meddelelse i hele EU. 
Disse projekter er for det meste over EU-tærskelværdien (i øjeblikket 5 mio. 
EUR, se kapitel 2), og derfor finder EU-direktiverne om offentlige indkøb 
anvendelse. 
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 Støtte til virksomheder, små og mellemstore virksomheder2 og centre 
for forskning i innovation og vækst (herunder forskning og 
informations- og kommunikationsteknologi). I disse tilfælde tildeles midler 
fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til virksomheder, NGO'er og 
forskningscentre med det formål at støtte dem i innovativ, markedsdrevet 
udvikling. Støttemodtagerne er forpligtet til at følge reglerne for offentlige 
indkøb i forhold til deres projekts købsværdi. Her spænder indkøbenes værdi 
over hele spektret af tærskelværdier for offentlige indkøb, fra vareleveringer 
under 10.000 EUR op til forskningsfaciliteter og -udstyr til flere millioner euro. En 
sådan bredde i indkøbene gælder også andre tematiske områder, f.eks. turisme, 
kultur og bymæssig/regional udvikling.  

 Direkte finansiering til enkeltpersoner under EU-tærskelværdierne 
(hovedsageligt Den Europæiske Socialfond):  Reglerne for offentlige indkøb 
er ikke i så høj grad et problem på dette område, idet aftalebeløbene for det 
meste er under de tærskelværdier, hvor komplekse udbudsprocedurer finder 
anvendelse. 

Sondringen mellem tre grupper af proceduremæssige forpligtelser dækker alle typer 
målgrupper, som er involveret i finansiering gennem samhørighedspolitikken.  
Eksemplerne, der gennemgås detaljeret i undersøgelsens kapitel 5, er: 

 Konvergensprogrammer - det slovakiske eksempel. 

 Programmet for Nordrhein-Westfalen under målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse. 

 Offentlige indkøb i programmer om europæisk territorialt samarbejde. 

 Kandidatland/tiltrædende land - Kroatien (kommende EU-medlem, vi undersøgte 
årene inden tiltrædelsen).  

Casestudiernes hovedkonklusioner er følgende:  

 Casestudierne fra Slovakiet – et land under konvergensmålet – og Kroatien – et 
tidligere kandidatland – understreger behovet for handling i forhold til 
kapacitetsopbygning. 

 Derudover er den slovakiske lov om offentlige indkøb, som er en relativt ny lov, 
jævnligt genstand for ændringer, hvilket udgør en yderligere udfordring for alle 
programorganer med ansvar for kontrolfunktoner. 

 Myndigheder, der administrerer programmerne, melder klart ud, at procedurerne 
under EU-tærskelværdierne bør forenkles for at lette kontrolorganer og 
støttemodtagere for en stor administrativ byrde, som ikke nødvendigvis bidrager til 
retfærdige og gennemsigtige offentlige indkøb, hvor der ikke forekommer 
forskelsbehandling. 

4. Vigtigste resultater og anbefalinger 
Det skal siges klart, at der ikke er noget alternativ til det generelle formål med 
offentlige udbud og måden at gribe dem an på: Offentlige investorer bør lade alle 
interesserede og kompetente private leverandører byde ind på leveringen af det stykke 
arbejde, den vare eller den service, der efterspørges. EU's samhørighedspolitik bør ikke 
være genstand for nogen undtagelse fra direktiverne om offentlige indkøb på 
europæisk plan. Alle de vigtige argumenter for offentlige udbud gælder i endnu højere grad 
i forbindelse med samhørighedspolitikken. Det er velkendt, at er national lovgivning om 
offentlige indkøb er kompleks, og ethvert skridt mod forenkling er velkomment. 

                                                 
2  Definitionen på SMV'er i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF som offentliggjort i EU-tidende L 

124, s. 36 af 20. maj 2003. 
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Debatten om EU's direktiver om offentlige indkøb bør bruges som anledning til at øge 
bevidstheden om, at en anselig del af den nuværende kompleksitet i forbindelse med 
offentlige indkøb skyldes indviklede detaljer i national lovgivning. 
Den særlige udfordring ved samhørighedspolitikken er, at der, især sammenlignet med 
nationale støtteordninger, er flere lag af kontrolinstanser i spil. Sandsynligheden for at 
opdage overtrædelser af reglerne for offentlige indkøb er derfor større. Samtidig er de, der 
arbejder med revision og kontrol af samhørighedspolitikken, dog som regel ikke eksperter i 
indkøb. Det er tydeligt, at begge sider, dvs. både støttemodtagere og revisions- og 
kontrolorganer, under disse omstændigheder ville have gavn af et begrænset antal 
udbudsprocedurer og letforståelige tærskelværdier.  
På grundlag af analysen af den nuværende situation i EU og gennemgangen af 
repræsentative eksempler og praktiske erfaringer på området for offentlige indkøb og 
samhørighedspolitikken giver undersøgelsen fire hovedanbefalinger om:  

 kontrol som et politisk ansvar, 

 programadministrationens ansvar, 

 hvor hensigtsmæssige reglerne om offentlige indkøb er i forbindelse med mindre 
projekter, 

 fremme inden for samhørighedspolitikken af nye elementer i offentlige indkøb. 

De vigtigste juridiske og tekniske aspekter af samhørighedspolitikken og offentlige indkøb 
er underlagt national lovgivning. EU-rammerne stiller yderligere krav i form af rapportering, 
overvågning og kontrol, men projekterne styres generelt af nationale regler og normer 
(især når det drejer sig om investeringer i infrastruktur). 
Forskellene på tværs af EU skyldes, at forvaltningen af EU-programmer i EU12-landene ofte 
henhører under ganske særlige administrationsniveauer. De fleste fagministerier har deres 
egne departementer for gennemførelse af samhørighedspolitikkens programmer. De 
personalekvalifikationer, man lægger vægt på i sådanne departementer, er sprog, 
rapportering og overvågning, hvorimod den kerneekspertise, der kræves i forbindelse med 
offentlige indkøb af infrastruktur, findes i andre departementer og kan beskrives som 
baseret på traditionel faglig og juridisk ekspertise. Det rejser en række udfordringer 
relateret til kompetencer og kontrolfunktioner. De institutioner, der er ansvarlige for kontrol 
med offentlige indkøb, har naturligvis brug for et passende ekspertiseniveau. Tilstrækkeligt 
og stabilt personale er en forudsætning for effektivt arbejde. 
Den politiske opbygning af kontrolfunktioner er en forudsætning for en sådan stabil ramme. 
Budgetnedskæringer, hyppige ændringer i personalepolitikken og massiv politisk 
indblanding er almindelige udfordringer for sådanne kontrolorganer. 
Derfor er det af yderste vigtighed at anerkende behovet for effektive kontrolfunktioner for 
at gøre det betydelige marked for offentlige indkøb, inden for samhørighedspolitikken, 
gennemsigtigt og retfærdigt. Der er stærke beviser fra hele Europa på, at denne 
gennemsigtighed og retfærdighed ikke opstår uden kontrol. 
 

Anbefalinger 

Via samhørighedspolitikken kanaliseres væsentlige midler til offentlige investeringer i 
mange medlemsstater, og offentlige udbud er et nøgleinstrument i sikringen af fair adgang 
til dette marked. I lande, hvor samhørighedspolitikken tilfører væsentlige midler, bør de 
europæiske aktører støtte et krav om effektive kontrolinstitutioner, særligt i forbindelse 
med den kommende programperiode 2014-2020. 
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Det er administratorerne af samhørighedsprogrammerne der er hovedansvarlige over for 
Kommissionen for gennemførelsen af programmerne. Revisionsmyndighederne, den 
anden store kontrolinstitution, har ret til at gennemgå kontrolsystemernes funktion før, 
under og efter programmets gennemførelse. 
Der er følgende to grundlæggende muligheder for at forbedre forvaltningen af offentlige 
indkøb under strukturfondsprogrammerne: 

 at indføre overvågning og styrke kontrolfunktionerne (Europa-Kommissionen 
kunne indbygge overvågningen af og kontrollen med offentlige indkøb som et 
utvetydigt, obligatorisk element i alle vejledninger). 

 At give incitamenter til at gøre indkøbsekspertise lettere tilgængelig for 
programforvaltningen og støttemodtagere (samhørighedsprogrammerne har 
faktisk midler til gennemførelse og forvaltning, som er en del af en særskilt 
prioritet kaldet faglig bistand. Kapacitetsopbygning inden for offentlige indkøb 
kunne være genstand for midler, der er forbeholdt faglig bistand, men er det 
sjældent). 

Brugen af faglig bistand til kapacitetsopbygning inden for offentlige indkøb kan stærkt 
anbefales på europæisk plan. Det er vigtigt, at tilgangen er rettet mod det mål at gøre 
relevant ekspertise tilgængelig for: 

 programforvaltningen til gennemførelse af forudgående så vel som efterfølgende 
kontrol, 

 støttemodtagere (f.eks. udarbejdelse af en liste over certificerede 
indkøbseksperter, som kan stå til rådighed med gratis (dvs. betalt af 
programmet) omkostningsoverslag og indledende vejledning). 

En undersøgelse af praksis i strukturfondsprogrammerne på tværs af EU viser, at 
kapaciteten til at føre effektiv kontrol med offentlige indkøb og til at forebygge svig i 
forbindelse med offentlige indkøb under programmerne, dvs. hovedsageligt kapaciteten hos 
forvaltningsmyndigheder og finanskontrol, er ganske begrænset. Dette gælder især for 
programmer, der finansierer en bred vifte af tiltag, herunder små infrastrukturprogrammer, 
som for eksempel regionale driftsprogrammer eller programmer i henhold til målene om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse og om europæisk territorialt samarbejde. De 
myndighederne, der administrerer programmerne, må ofte forlade sig på andre 
institutioners ekspertise for at kunne styrke deres kapacitet, f.eks. revisionsmyndigheder, 
nationale indkøbsorganer eller endda nationale rigsrevisioner. Derfor er det nødvendigt 
med forbedrede rammer for struktureret udveksling af forvaltningsmæssig viden og adgang 
til ekspertise inden for offentlige indkøb. 
 

Anbefalinger 

Europa-Parlamentet kunne indlede forhandlinger med Kommissionen om en målrettet 
udbudspakke til samhørighedspolitikken. Pakken skulle bestå af flere elementer, såsom 
indførelse af overvågning, styrkelse af kontrolbestemmelserne og bedre vejledning om 
mulige sikkerhedsløsninger vedrørende offentlige indkøb under programmerne. Især for 
programmer indeholdende en bred vifte af støtteberettigede tiltag er der mange forskellige 
muligheder for at kunne: 

 forebygge fejl i forhold til offentlige indkøb, 
 sikre stor opmærksomhed omkring offentlige indkøb på alle stadier af program- og 

projektcyklusforvaltningen.  
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Offentlige indkøb og samhørighedspolitikken 
 

Casestudierne afslører tydeligt problemerne i forhold til de regler om offentlige 
indkøb, der gælder for mindre projekter. Små og mellemstore virksomheder eller 
andre små organisationer er forpligtet til at anvende reglerne for offentlige indkøb, når de 
administrerer offentligt finansierede projekter. Her støder de på forskellige hindringer, 
særligt i forhold til deres kapacitet til at håndtere disse procedurer. 
Problemet med de komplekse procedurer gælder ikke kun for EU-reglerne, men findes også 
i nogle medlemsstater med procedurer under EU-tærskelværdierne. I dette tilfælde kan 
offentlige indkøb endda være mere komplicerede på medlemsstatsplan end på europæisk 
plan. Samtidig er det meget vanskeligt at bevise, at midlerne udnyttes effektivt uden 
prissammenligning. Diskussionen peger således i retning af, at der bør fastlægges 
minimumsstandarder for prissammenligning, dvs. at der bør indføres regler om en 
gennemsigtig sammenligning af tilbuddene, uden at de administrative byrder vokser 
uforholdsmæssigt.  
Under alle omstændigheder skal reglerne for offentlige indkøb forenkles, for at 
strukturfondene kan nå deres potentielle målgrupper.  

Anbefalinger 

I tilfælde, hvor mindre organisationer forvalter offentligt finansierede projekter, vil der 
være et lille kontraktvolumen. Både leverandører og ordregivende myndigheder mener, at 
udbudsprocedurerne i disse tilfælde bør forenkles. De europæiske aktører kunne støtte en 
debat om fastlæggelse af minimumsstandarder for en gennemsigtig prissammenligning 
ved små kontraktvolumener og derved skabe en mulighed for at reducere 
mangfoldigheden af retsregler for små kontraktvolumener i de nationale regler om indkøb 
over hele EU.  
For at mindske byrden for mindre organisationer, der er støttemodtagere, bør der 
endvidere ydes bistand af indkøbseksperter under de operationelle programmers budget 
for teknisk bistand.  

 

Der er flere nye elementer inden for offentlige indkøb, som fortjener opmærksomhed fra 
samhørighedspolitikkens aktører i hele Europa. Særligt grønne offentlige indkøb og 
bæredygtige offentlige indkøb med deres fokus på produkter og bygningers 
livscyklusomkostninger vil være passende elementer i en samhørighedspolitik, som er i 
overensstemmelse med Europa 2020-målene.  Ifølge artikel 17 i forordning (EF)1083/2006 
søges fondenes mål virkeliggjort inden for rammerne af en bæredygtig udvikling. I praksis 
er alle operationelle programmer forpligtet til at fastsætte miljømæssig bæredygtighed som 
en tværgående værdi. Fremme af grønne offentlige indkøb som et positivt bidrag til 
miljømæssig bæredygtighed kunne give substans til dette princip.  
En lignende tilgang kunne overvejes for socialt ansvarlige offentlige indkøb som et lille, 
men dog konkret element, der kan bidrage til målet om social inklusion. Sidst, men ikke 
mindst kunne projekter i forbindelse med disse nye elementer inden for offentlige indkøb 
fremmes i den næste generation af programmer. En sådan tilgang kunne antage forskellige 
former, herunder: 

 Tiltag til uddannelse i grønne offentlige indkøb og socialt ansvarlige offentlige 
indkøb for lokale og regionale myndigheder som en del af 
kapacitetsopbygningen, enten under nationale faglige bistandsprogrammer eller, 
for eksempel når det drejer sig om socialt ansvarlige offentlige indkøb, som en 
del af faglig bistand fra den europæiske socialfonds programmer. 

 Støtte til offentlige e-indkøb som et punkt i driftsprogrammerne vedrørende 
informationssamfundet (som er ganske udbredt i EU-12-medlemsstaterne). 
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Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
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Anbefalinger 

EU's samhørighedspolitik kunne med sin anselige økonomiske størrelse være løftestang for, 
at offentlige indkøb kan udvides med nye elementer såsom grønne offentlige indkøb, socialt 
ansvarlige offentlige indkøb og offentlige e-indkøb.  
Fremme af disse elementer med henblik på den kommende programperiode vil dog kræve 
anerkendelse og opbakning både på europæisk plan, dvs. fra Europa-Kommissionen og 
Europa-Parlamentet, og på nationalt plan.  Til det formål vil det være vigtigt at oplyse og 
engagere de nationale indkøbsmyndigheder for at nå ud til flere blandt de myndigheder, der 
administrerer programmerne. Uden sådanne koordinerede tiltag på europæisk og nationalt 
plan vil myndighederne, der administrerer programmerne, have en tendens til ikke at vægte 
andre tildelingskriterier end den laveste pris.  

 


