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Riigihanked ja ühtekuuluvuspoliitika 
 

KOKKUVÕTE 

1. Taust 

Käesolev uuring „Riigihanked ja ühtekuuluvuspoliitika” hõlmab kahte olulist avaliku poliitika 
huvivaldkonda ja keskendub nende valdkondade vaheliste seoste väljaselgitamisele. 
Analüüsi lähtepunktis on oluline selgitada, kuidas ja kus rakendatakse riigihankeid 
ühtekuuluvuspoliitika raames. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika programme toetavad Euroopa 
ja liikmesriikide fondid, et rakendada projekte. Kõik kaupade ja teenuste ostud nende 
programmide alusel on seotud riigihangete eeskirjadega. Sellega on kindlasti tegu iga 
avalik-õigusliku üksuse puhul. Kuid ka eraõiguslikud institutsioonid on kohustatud neid 
eeskirju järgima. Seega hõlmab analüüs nii toetusesaaja kui ka programmi haldaja 
perspektiivi. 
Uuringu peaeesmärk on anda Euroopa Parlamendi regionaalarengu komisjoni 
liikmetele täielik ülevaade praegusest olukorrast riigihangete valdkonnas, viidates 
strateegiale „Euroopa 2020”, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste laienevale rollile 
riigihangete eeskirjade suhtes ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade rakendamisel ja Euroopa 
Liidu riigihangete poliitika jätkuvale ajakohastamise protsessile1. 

Uuringu konkreetsed eesmärgid on järgmised. 

 Selgitada viisi, kuidas riigihankeid kohaldatakse struktuurilise rahastamise 
kulutustele. 

 Tõsta esile, kuidas struktuurifondide rakendamine on seotud riigihangetega ja 
selgitada välja asjaomased osalejad. 

 Selgitada välja kõige sagedasemad probleemid, mis tulenevad ühtekuuluvuspoliitika 
programmide ja projektide rakendamise vältel riigihankemenetluste tõttu. 

 Hinnata, kas ja kuidas praegused direktiivid soodustavad või takistavad poliitika 
rakendamist ja kas innovatiivsetel elementidel (nt konkurentidega peetav dialoog) 
on mõõdetavat mõju. 

 Esitada praeguste direktiivide riigisisesesse õigusse ülevõtmise peamised 
probleemid. 

 Täpsustada, kas tõkked, mida kohtavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
takistavad neid edukalt osalemast riigihankemenetlustes ja kas neil on mõju 
ühtekuuluvusprogrammide ja projektide rakendamisele (arvestades, et väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on strateegia „Euroopa 2020” peamised elemendid 
seoses riigihangetega). 

 Anda Euroopa Parlamendile viited üldmõju ning haldus- ja finantskoormuse kohta, 
mis riigihanke eeskirjadel on ühtekuuluvuspoliitika rakendamisele. 

Tehtud on kirjanduse ülevaade Euroopa ja liikmesriikide tasandil ning – arvestades selle 
killustatud pilti – seda on täiendatud hulga silmast silma ja telefoniintervjuudega 
ühtekuuluvuspoliitika ala töötajatega. Mitu väiksemat juhtumiuuringut on andnud oma osa 
olukorra üldülevaatesse.  

 

                                                 
1  Euroopa Komisjon (2011), roheline raamat ELi riigihankepoliitika ajakohastamise kohta – Euroopa hanketuru 

tõhustamine, COM(2011) 15 final, Brüssel, 27.1.2011. 
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2. Praegune olukord ELis 

Praeguse ELi riigihankeraamistiku uurimine, sealhulgas raamkokkulepete konkreetsed 
menetlused, konkurentidega peetav dialoog ja dünaamiline ostusüsteem annavad 
lähtepunkti praeguse olukorra analüüsile. Euroopa hankealaste õigusaktide ülevõtmine 
liikmesriikide õigusesse on olulise tähtsusega ja järgneb hanke ning riigiabi – kahe olulise 
tähtsusega tahu – eristamine. Et viia lõpule ELi riigihanke kaalumine, teostati 2011. aasta 
hanke läbivaatamine. Analüüsi peamised punktid on järgmised: 

 Riigihanked moodustavad hinnanguliselt 13% Euroopa Liidu SKPst; siiski ei ole 
saadaval dokumenteeritud ja läbipaistvaid arve Euroopa tasandil. 

 Euroopa Parlament ja nõukogu on 2004. aastal võtnud vastu kaks riigihanke 
direktiivi, et konsolideerida menetlusi Euroopa tasandil; need direktiivid reguleerivad 
hankemenetlusi määratletud Euroopa Liidu künnisest kõrgemal olevate lepingute 
sõlmimist käsitlevate kokkulepete jaoks. 

 Riigihankeid allpool määratletud Euroopa Liidu künniseid reguleeritakse liikmesriigi 
õiguse alusel; liikmesriikide riigihangetealased õigusaktid allpool künnist 
varieeruvad, kuid mitu liikmesriiki otsustas kohaldada allpool ELi künnist olevatele 
juhtudele samu eeskirju, mida üle künnise olevatele.  

 Riigihangete eeskirjad hõlmavad erinevaid menetlusi ja sisaldavad mitut erandit; 
kõige ilmsemalt saab eristada avatud, piiratud ja läbirääkimistega hankemenetlusi 
eelneva väljakuulutamisega või ilma selleta.  

 Lihtsustamise eesmärgil näevad direktiivid teatavatel tingimustel ette 
konkurentidega peetava dialoogi menetluse, raamkokkuleppe ja dünaamilise 
ostusüsteemi.  

 Riigihangete ja riigiabi süsteemid on olemuselt erinevad; mõnel juhul näib siiski 
olevat ebaselge, kas riigihangete eeskirjad välistavad automaatselt riigiabi eeskirjad.  

 Komisjon ja Euroopa Parlament on mõistnud vajadust riigihangetealaste õigusaktide 
suurema tõhususe ja lihtsustamise järele ning vaatavad praegu õigusakte läbi. 

 Läbivaatamise peamine suund on haldusalane lihtsustamine suurema tõhususe 
jaoks ja keskendub konkreetselt riigihangetele (I) innovatsiooni, (II) keskkonna ja 
ressursitõhususe, (III) sotsiaalteenuste ja (IV) parema juurdepääsu jaoks väikestele 
ning keskmise suurusega ettevõtjatele ning tegevust alustavatele ettevõtjatele. 

See viib struktuurifondide ja riigihangete vahelise sidemeni. Käesoleva uuringu 4. 
peatükis tunnistatakse, et riigihangetel on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas keskne 
tähtsus. Seetõttu on analüüsitud rahaliste vahendite rolli, riski tajumist praktikas, 
kvantitatiivset mõõdet ja sekkumiste liike. Lisaks tuleb arvestada hangetega 
projektiarenduses, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemisega 
hankemenetlustes ning olemasolevate kontrolliülesannetega ühtekuuluvuspoliitika raames, 
mis viib nõuete rikkumise ja pettuse kui uuritavate valdkondade peamiste probleemide 
uurimiseni. Seejärel on kaalutud probleeme ühtekuuluvusprogrammides ja Euroopa 
Kontrollikojas – kaks olulise tähtsusega küsimust. Et pilt oleks täielik, on toodud esile 
konkreetsete hankeaspektide (nt keskkonnahoidlik riigihange ja võistlev dialoog) tähtsus. 
Selle põhjal on analüüsi peamised järeldused järgmised: 
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 Nii programmis osalevate asutuste kui ka toetusesaajate perspektiivist 
kulmineeruvad riigihangetega seotud riskid infrastruktuuriinvesteeringute korral. 
Programmihaldamise jaoks on see kõrgete vigade määra ja riigihangete nõuete 
rikkumise risk ning riskid, mis on seotud automaatse kohustustest vabastamisega, 
mis põhineb n+2/n+3 eeskirjal. Toetusesaajate jaoks on märkimisväärsed riskid 
seotud ajastusega, lisakuludega jne.  

 Projektid, sealhulgas olulised ehitustööd, mis on seotud infrastruktuuri 
investeeringutega, mis hõlmavad suuremahulisi riigihangete menetlusi, vastavad 
46%-le ühtekuuluvuspoliitika kogueelarvest (umbes 159 miljardit eurot) Euroopa 
tasandil ajavahemikul 2007–2013.  

 Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad seisavad silmitsi riigihangete 
menetlustega kahel viisil. Esiteks vastavad riigihanked olulisele osale nende 
äritegevusest ja neil on vaja regulaarselt riigihankeid taotleda. Teiseks on väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad või muud organisatsioonid avaliku sektori 
rahastamise korral kohustatud kasutama riigihankemenetlusi, kui nad ostavad 
kaupu või teenuseid avalikult sektorilt saadud raha eest. Kui esimeses küsimuses 
parandavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad aina enam oma tulemusi, 
siis teises seisavad nad ikka veel silmitsi oluliste tõketega.  

 Euroopa Liidu õigusaktid näevad ette toimingute usaldusväärse finantskontrolli ja 
süsteemiauditid ning juhusliku projektivalimi auditid. Kuid riigihangete kontrolli 
tõhusust ja tulemuslikkust õõnestavad sageli kogemuste, koolituse ja sisejuhtimise 
teadmiste puudumine ning personali voolavus. 

 Programmijuhtimise probleemid seoses riigihangetega erinevad programmide liike 
mööda. Suurte infrastruktuuriinvesteeringutele keskendunud rakendusprogrammide 
korraldusasutustel on paremad võimalused omada piisavaid asutusesiseseid 
riigihangete erialateadmisi. Suurt hulka sekkumisi hõlmavate rakendusprogrammide 
korraldusasutused seisavad silmitsi suuremate probleemidega riigihangete tõhusa ja 
tulemusliku kontrolli ning sellega seotud riskijuhtimisstrateegiate loomisel. 

 Riigihangete eeskirjade rikkumine oli kümne suurima nõuete rikkumise hulgas, 
vastates 2010. aastal 14%-le juhtumite arvust ja 17%-le rahalisest mahust.  

3. Näited ja praktiline kogemus 

Ülalmainitud lähenemisviisi järel vaadeldakse 5. peatükis mõnda näidet, mis kujutavad 
ühtekuuluvuspoliitika programmide tüpoloogiat. Vastavad riigi ja programmi profiilid 
aitavad piltlikustada üldisemat järeldust, mis on esile toodud eelnevates jaotistes. 
Praktilised kogemused hõlmavad osaliselt näidisjuhtumeid lähenemise, piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgist ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgist. 
Oluline on märkida, et alati, kui me viitame konkreetsele riigile või programmile, ei tähenda 
see, et kõnealune riik on minevikus eriliselt kogenud puudujääke seoses riigihangetega. 
Kõik ühtekuuluvuspoliitika kogenud osalised teavad, et riigihanked on probleemiks kõigis 
liikmesriikides ja igat liiki programmide puhul.  
Struktuurifondide programmid on loonud erinevaid menetlusi, et vastata erinevate 
sekkumisvaldkondade nõuetele. Programmikontekstid, juhtimisstruktuurid ja 
rakendamistavad ilmutavad üle Euroopa Liidu olulisi erinevusi ja sageli võib olla 
märkimisväärseid erinevusi üksikute programmide vahel ühes liikmesriigis. Esile tuleks tuua 
kolm üldaspekti:  
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 Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus keskkonna- 
ja infrastruktuuri projektidele, mida haldavad ametiasutused. Sel juhul 
teevad ametiasutused pakkumise konkreetsete infrastruktuuriprojektide kohta 
üle Euroopa Liidu ulatuva avaliku väljakuulutamisega. Need projektid on 
enamasti üle Euroopa Liidu künnise (praegu 5 miljonit eurot, vt 2. peatükki) ja 
seetõttu tuleb kohaldada Euroopa liidu riigihangete direktiive. 

 Toetus ettevõtjatele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele2 
ning innovatsiooni ja majanduskasvu teaduskeskustele (sealhulgas 
teadustöö ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad). Sel juhul antakse 
Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamist ettevõtetele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja teaduskeskustele, et toetada neid innovatiivses 
turupõhises arengus. Toetusesaajad on kohustatud järgima riigihanke-eeskirju, 
mis on seotud nende projekti ostu maksumusega. Sellisel juhul ulatub ostude 
maksumus üle kogu riigihangete künniste spektrumi, alates alla 10 000 euro 
maksvatest kaupadest kuni teadustöö rajatiste ja varustuseni, mis maksavad 
mitu miljonit eurot. Selline hanke lähenemisviiside lai ulatus kehtib ka teiste 
temaatiliste valdkondade puhul, nagu turism, kultuur ja linna-/piirkondlik areng. 

 Üksikisikute otsene rahastamine alla Euroopa Liidu künnist (peamiselt 
Euroopa Sotsiaalfond): riigihangetealased õigusaktid on selles valdkonnas 
vähem probleemiks, sest summad, mille kohta kokku lepitakse, on enamasti alla 
künniste, mille puhul kohaldatakse kompleksseid hankemenetlusi. 

Kolme liiki menetluskohustuste eristamine hõlmab igat liiki sihtrühmi, mis on kaasatud 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamisse.  

Käesoleva uuringu 5. peatükis vaadeldud näited on järgmised: 

 Programmid lähenemiseesmärgi raames – Slovakkia näide. 

 Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi programm NordRhein-
Westfaleni jaoks. 

 Riigihanked Euroopa territoriaalse koostöö programmides. 

 Kandidaat-/ühinev riik – Horvaatia juhtum (valmistub Euroopa Liidu liikmeks saama, 
meie uurimise ühinemiseelseid aastaid). 

Peamised järeldused juhtumitest on alljärgnevad: 

 Slovakkia – kui lähenemiseesmärgi kohane riik – ja Horvaatia – kui endine 
kandidaatriik – juhtumiuuringud rõhutavad vajadust pühendatud meetmete järele 
suutlikkuse suurendamise alal. 

 Lisaks tehakse Slovakkia riigihangete seadusesse sagedasi muudatusi, mis on 
lisaprobleemiks kõigile programmiorganitele, kes vastutavad kontrolliülesannete 
eest. 

 Programmijuhtimisasutuste selge sõnum on, et allpool Euroopa Liidu künnist olevaid 
menetlusi tuleks lihtsustada, et vabastada kontrollorganid ja toetusesaajad suurest 
halduskoormusest, mis ei aita tingimata kaasa õiglastele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele riigihangetele. 

                                                 
2  VKE määratlus vastavalt komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ, mis avaldati 20. mai 2003. aasta Euroopa Liidu 

Teatajas L 124, lk 36. 
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4. Peamised järeldused ja soovitused 

Selgesti tuleb sõnastada, et ei ole alternatiivi riigihangete üldisele eesmärgile ja 
toimimisviisile: avaliku sektori investorid peaksid lubama kõigil asjast huvitatud ja 
suutlikel eraõiguslikel teenuseosutajatel esitada pakkumine tarnida ehitustööd, kaubad või 
teenused, mida vajatakse. ELi lepinguosalisele ei tohiks kohaldada mingit erandit 
riigihangete direktiividest Euroopa tasandil. Kõik peamised argumendid riigihangete 
kasuks kehtivad veelgi enam ELi lepinguosaliste suhtes. Tegelikkuses on liikmesriikide 
riigihangetealased õigusaktid keerulised ja igat suundumust lihtsustamise suunas 
tuleks soosida. Arutelu ELi riigihangete üle tuleks kasutada, et suurendada teadlikkust 
sellest, et oluline osa riigihangete praegusest keerukusest on tingitud liikmesriikide 
õigusaktide keerukusest. 
ELi ühtekuuluvuspoliitika eriline probleem on, et – eriti võrreldes liikmesriikide 
subsiidiumikavadega – osaleb mitu kontrollitasandit. Seega on tõenäosus avastada 
riigihangete nõuete rikkumisi suurem. Kuid samal ajal ei ole inimesed, kes töötavad 
ühtekuuluvuspoliitika auditi ja kontrolli alal, enamasti riigihangete eksperdid. Selge on, et 
nendel asjaoludel saaksid mõlemad pooled – st toetusesaajad ning auditi- ja 
kontrollorganid – kasu menetluste piiratud arvust ja lihtsasti mõistetavast künniste 
kogumist.  
Euroopa Liidu praeguse olukorra analüüsi põhjal ja olles vaadelnud esinduslikke näiteid ja 
praktilist kogemust riigihangete ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas esitatakse uuringus 
neli peamist soovitust järgmise kohta:  

 kontroll kui poliitiline kohustus; 

 programmijuhtimise kohustused; 

 riigihanke-eeskirjade adekvaatsus väiksemate projektide jaoks; 

 uute riigihangete elementide edendamine ühtekuuluvuspoliitikas. 

Ühtekuuluvuspoliitika ja riigihangete peamistele õiguslikele ja tehnilistele tahkudele 
kohaldatakse riiklikke õigusakte. Euroopa Liidu raamistik toob lisanõudeid aruandluse, 
järelevalve ja kontrolli mõttes, kuid projekte juhivad üldiselt liikmesriikide eeskirjad ja 
normid (näiteks infrastruktuuri investeeringute puhul). 
Eristumine üle Euroopa Liidu tuleneb tõsiasjast, et EL 12-s kipub Euroopa Liidu projektide 
haldamine olema osa üsna erinevatest haldustasemetest. Enamikul asjaomastest 
ministeeriumidest on oma osakonnad ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamiseks. 
Personali kvalifikatsiooni puudutav rõhuasetus sellistes osakondades on keelel, aruandlusel 
ja järelevalvel, samas kui põhilisi erialateadmisi, mida on vaja infrastruktuuri 
riigihangeteks, leidub osakondades, mida võib kirjeldada traditsioonilistel tehnilistel ja 
õiguslikel erialateadmistel põhinevatena. See tingib mitu probleemi, mis on seotud 
pädevuse ja kontrolliülesannetega. Asutused, mis vastutavad riigihangete kontrolli eest, 
vajavad ilmselgelt piisavat erialateadmiste taset. Piisav ja stabiilne personal on tõhusa ja 
tulemusliku töö eeltingimus. 
Kontrolliülesannete poliitiline ülesehitus on sellise stabiilse raamistiku nõue. 
Eelarvekärped, sagedased muutused personalipoliitikas ja ulatuslik poliitiline sekkumine on 
selliste kontrollorganite jaoks sagedased probleemid. 
Seetõttu on ülimalt tähtis tunnustada vajadust tulemuslike ja tõhusate kontrolliülesannete 
järele, et muuta riigihangete turg ühtekuuluvuspoliitika piires läbipaistvaks ja õiglaseks. Üle 
Euroopa on märkimisväärseid tõendeid selle kohta, et ilma kontrollita ei teki läbipaistvust 
ega õiglust. 
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Soovitused 

Ühtekuuluvuspoliitika pakub märkimisväärseid avaliku sektori investeerimise 
rahastamisvahendeid mitmes liikmesriigis ja riigihanked on võtmetähtsusega vahend, et 
tagada õiglane juurdepääs turule. Riikides, kus ühtekuuluvuspoliitika pakub 
märkimisväärset rahastamist, peaksid Euroopa osapooled toetama selget 
argumenteerimisviisi, mis tugevdab vajadust tulemuslike ja tõhusate kontrolliasutuste 
järele, eriti arvestades eelseisvat programmitöö perioodi 2014–2020. 

 

Peamist vastutust programmi rakendamise eest komisjoni ees kannavad 
ühtekuuluvuspoliitika programmide korraldusasutused. Auditiasutustel, teisel peamisel 
kontrolli üle järelevalvet tegeval institutsioonil, on õigus auditeerida eelnevalt 
kontrollisüsteemide toimimist programmi rakendamise jooksul ja pärast seda. 
Olemas on järgmised kaks põhivalikut, et paremini käsitleda riigihankeid 
struktuurifondides:  

 Kehtestada järelevalvefunktsioonid ja tugevdada kontrolliülesandeid (komisjon 
võib kinnitada riigihangete järelevalve ja kontrolli selgesõnalise kohustusliku 
elemendina kõikidesse suunisdokumentidesse). 

 Pakkuda stiimuleid, et teha hangetealased erialateadmised programmijuhtijatele 
ja toetusesaajatele kättesaadavamaks (ühtekuuluvuspoliitika programmidel on 
olemas rahalised vahendid rakendamiseks ja juhtimiseks, mis on osa eraldi 
prioriteedist, mida nimetatakse tehniliseks toeks. Suutlikkuse suurendamine 
riigihangetes võiks olla tehnilise toe elemendiks, kuid seda käsitletakse harva 
sellisena). 

Tehnilise toe kasutamist suutlikkuse suurendamiseks riigihangetes saaks tugevasti 
propageerida Euroopa tasandil. Oluline on, et see lähenemisviis suunatakse sobivate 
erialateadmiste kättesaadavaks tegemisele alljärgneva jaoks: 

 programmijuhtimine eelkontrolli (st enne lepingu sõlmimist) ja järelkontrolli 
tegemiseks; 

 toetusesaajad (näiteks luues loetelu sertifitseeritud hangete ekspertidest, kes 
oleksid kättesaadavad kulude hindamiseks ja esialgsete suuniste andmiseks 
tasuta (st neile makstaks programmi poolt). 

Struktuurifondide praktika ülevaatamine kogu Euroopa Liidus näitab, et suutlikkus 
riigihangete tõhusaks kontrolliks ja pettuse vältimiseks programmides, st peamiselt 
korraldusasutuste ja finantskontrolli kohustused, on üsna piiratud. See kehtib eriti 
programmide puhul, mis rahastavad laia hulka sekkumisi, sealhulgas väikesed 
infrastruktuuri programmid, nagu piirkondlikud rakendusprogrammid, piirkondlik 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk või Euroopa territoriaalse koostöö programmid. Et 
tugevdada oma suutlikkust, peavad programmis osalevad asutused sageli tuginema teiste 
institutsioonide, nt auditeerimisasutuste, liikmesriikide hankeametite või isegi 
kontrollikodade erialateadmistele. Seetõttu on vaja parandatud raamistikku juhatuse 
teadmiste struktureeritud vahetamiseks ja juurdepääsu riigihangetealastele 
erialateadmistele. 
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Riigihanked ja ühtekuuluvuspoliitika 
 

Soovitused 

Euroopa Parlament saaks alustada läbirääkimisi komisjoniga sihipärase riigihangete paketi 
üle ühtekuuluvuspoliitika jaoks. Pakett võiks koosneda mitmest elemendist, nagu 
järelevalve kehtestamine, kontrollisätete tugevdamine ja tõhusamad suunised võimalike 
ohutuslünkade kohta seoses riigihangetega programmides. Konkreetsemalt on 
programmide jaoks, mis hõlmavad laia hulka toetuskõlblikke sekkumisi hulk valikuid, et 

 vältida puudusi, mis on seotud riigihangetega; 

 tagada kõrge teadlikkus riigihangete alal kõigis programmi etappides ja 
projektitsükli juhtimine.  

 

Juhtuuringud näitasid selgesti probleeme, mis on seotud väiksemate projektide 
riigihanke-eeskirjadega. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad või teised väikesed 
organisatsioonid on kohustatud kohaldama riigihangetealaseid õigusakte, kui nad juhivad 
avaliku sektori rahastatavaid projekte. Siin tuleb ette erinevaid takistusi, eriti seoses nende 
suutlikkusega tegeleda kõnealuste menetlustega. 
Keeruliste menetluste probleem on oluline Euroopa Liidu õigusaktide jaoks ja esineb ühtlasi 
mõnes liikmesriigis, kelle menetlused on allpool Euroopa Liidu künniseid. Sel juhul võib 
riigihangete keerulisus liikmesriikide tasandil ületada Euroopa keerulisust. Samal ajal on 
väga raske näidata rahaliste vahendite tõhusat kasutamist ilma hinnavõrdluseta. Seega 
osutab arutelu hinnavõrdluse miinimumstandardite määratlusele, st võrdluspakkumiste 
läbipaistvale loomisele ilma ülemäärase täiendava halduskoormuseta.  
Et struktuurifondid jõuaksid oma potentsiaalsete sihtrühmadeni, tuleb riigihangete 
eeskirjade keerulisust vähendada.  

Soovitused 

Juhtudel, kus väiksemad organisatsioonid juhivad avaliku sektori rahastatavaid projekte, 
on lepingumahud väikesed. Tarnijad ja avaliku sektori hankijad väidavad, et 
hankemenetlusi tuleks sellistel juhtudel vähendada. Euroopa osalejad võiksid toetada 
arutelu, et määratleda miinimumstandardid läbipaistvaks hinnavõrdluseks väikeste 
lepingumahtude korral, luues seega võimaluse vähendada õigussätete mitmekesisust 
väiksemate lepingumahtude jaoks liikmesriikide hankealastes õigusaktides kogu Euroopa 
Liidus.  
Lisaks peaksid hankeeksperdid pakkuma tuge rakendusprogrammide tehnilise toe eelarve 
alusel, et vähendada koormust väiksematele organisatsioonidele kui toetusesaajatele.  

 

Riigihangetes on mitu uut elementi, mis väärivad ühtekuuluvuspoliitika osalejate 
tähelepanu kogu Euroopas. Eelkõige keskkonnahoidlikud riigihanked või 
jätkusuutlikud riigihanked oma keskendumisega toodete või ehitiste olelustsükli 
kuludele oleksid sobivad elemendid ühtekuuluvuspoliitika alusel, mis on viidud vastavusse 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega. Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 17 sätestab, 
et „fondide eesmärke tuleb ellu viia säästva arengu raames”. Tegelikkuses nõutakse, et 
kõik rakendusprogrammid kehtestaksid keskkonnasäästlikkuse horisontaalse põhimõttena. 
Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine positiivse panusena keskkonnasäästlikkusse 
võiks anda sisu sellele põhimõttele.  
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Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
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Samasugust lähenemisviisi võiks kaaluda sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
jaoks väikese, kuid konkreetse elemendina, mis annab oma osa sotsiaalse kaasatuse 
eesmärki. Lõpuks saaks projekte, mis on seotud nende uute elementidega riigihangetes, 
julgustada programmide järgmises põlvkonnas. Selline lähenemisviis võib esineda eri 
vormides, sealhulgas: 

 Koolitusalgatused keskkonnahoidlike riigihangete ja sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete kohta kohalike ja piirkondlike ametiasutuste jaoks osana suutlikkuse 
suurendamisest kas riiklikes tehnilise toe programmides või sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete puhul näiteks osana Euroopa Sotsiaalfondi tehnilise 
toe programmidest. 

 E-hangete toetamine ühe elemendina rakendusprogrammides infoühiskonna 
kohta (mis on EL 12-s üsna sagedased). 

 
 

Soovitused 

ELi ühtekuuluvuspoliitika oma märkimisväärse finantsmahuga võiks olla vahendiks uutele 
elementide, nt keskkonnahoidlikud riigihanked, sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked või 
e-hanked, lisamiseks riigihangetesse.  
Kuid selliste elementide edendamine eelseisvat programmiperioodi silmas pidades nõuab 
heakskiitmist ja toetust Euroopa tasandil, st komisjoni ja Euroopa Parlamendi, samuti 
liikmesriikide tasandil. Sel eesmärgil on oluline teavitada ja kaasata liikmesriikide 
riigihankeid korraldavaid asutusi, et leida laiem publik programmijuhtimisasutuste seas. 
Ilma selliste kooskõlastatud algatusteta kipuvad Euroopa ja liikmesriikide tasandi 
programmijuhtimisasutused pöörama vähe tähelepanu teistele kriteeriumidele peale 
madalaima hinna või seda üldse mitte teha.  

 


