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Zdaniem unijnych kontrolerów wciąż pozostaje wiele do 
zrobienia w kwestii rozwiązania problemów dotyczących 
zamówień publicznych 

W swoim nowym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził powszechne, 
utrzymujące się problemy dotyczące sposobu udzielania zamówień przez władze publiczne 
w UE. Zdaniem kontrolerów chociaż Komisja i państwa członkowskie zaczęły reagować na te 
problemy, w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia. Jeżeli sytuacja w tym zakresie nie 
poprawi się do końca 2016 r., zalecają oni zawieszenie płatności na rzecz państw członkowskich 
na lata 2014-2020. 

W latach 2007–2013 za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na wydatki w obszarze 
polityki regionalnej przeznaczono kwotę 349 mld euro. Znaczna część tych środków 
wydatkowana jest w drodze zamówień publicznych. Błędy dotyczące zamówień publicznych 
stwierdzono w około 40% projektów, w których zamówienia publiczne były przedmiotem kontroli 
przeprowadzonych na potrzeby sprawozdań rocznych Trybunału Obrachunkowego za lata 2009-
2013. Poważne błędy skutkowały brakiem uczciwej konkurencji lub udzielaniem zamówień 
podmiotom innym niż te, które przedstawiły najlepsze oferty. Unijni kontrolerzy ocenili, czy 
Komisja i państwa członkowskie podejmowały skuteczne działania w celu rozwiązania tych 
problemów. 

Odbyli oni wizyty kontrolne w Republice Czeskiej, Hiszpanii, we Włoszech i w Zjednoczonym 
Królestwie, stanowiące niektóre z państw członkowskich, w których w latach 2009–2013 Trybunał 
wykrył dużą liczbę błędów w zamówieniach publicznych. Kontrolerzy stwierdzili, że Komisja 
i państwa członkowskie podjęły działania w celu rozwiązania tego problemu, lecz wciąż pozostaje 
wiele do zrobienia pod względem zarówno analizy sytuacji, jak i podjęcia skutecznych działań. 
Przykładowo systematyczne analizy prowadzone są w bardzo ograniczonym zakresie, a na 
poziomie Komisji i państw członkowskich brakuje wystarczająco szczegółowych, wiarygodnych 
i spójnych danych dotyczących charakteru i zakresu błędów. 
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– Komisja i państwa członkowskie muszą dołożyć starań, by ograniczyć wysoką liczbę błędów 
w zamówieniach publicznych stwierdzanych co roku w wydatkach unijnych – ocenił Phil Wynn 
Owen, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. Kontrolerzy postulują utworzenie 
grupy wysokiego szczebla, która będzie pełnić przewodnią rolę w działaniach na rzecz 
wyeliminowania błędów w zamówieniach publicznych i wspierać uproszczenie procedur w tej 
dziedzinie. Ponadto Komisja powinna opublikować plan działania, a także co roku przedkładać 
sprawozdania z postępów w jego realizacji. Kontrolerzy zalecają również, by Komisja i państwa 
członkowskie w kompleksowy sposób przeanalizowały częstotliwość, wagę i przyczyny błędów 
w zamówieniach publicznych w obszarze polityki spójności.  

Kontrolerzy zaobserwowali przykłady dobrych praktyk w państwach członkowskich, w których 
rozpoczęto systematyczne gromadzenie informacji na temat błędów w zamówieniach 
publicznych. W 2013 r. Komisja powołała także wewnętrzną, techniczną grupę roboczą w celu 
rozwiązania problemu i sporządziła wewnętrzny plan działania. Niemniej większości działań 
przewidzianych w tym planie jeszcze w pełni nie wdrożono.  

Kontrolerzy zauważają, że na początku 2015 r. Komisja oceniła, że część państw członkowskich 
wciąż nie spełniła ustalonych warunków korzystania z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych odnoszących się do zamówień publicznych w okresie wydatkowania 2014-2020. 
Spełnienie tych warunków uważa się za konieczne w celu skutecznego i wydajnego wykorzystania 
wsparcia unijnego. Kontrolerzy zalecają, by w razie niespełnienia powyższych warunków do końca 
2016 r., Komisja zawiesiła płatności na lata 2014-2020 na rzecz odnośnych państw członkowskich 
do czasu wyeliminowania przez nie uchybień.  

Informacje dla redaktorów: 

W kontroli uwzględniono działania podejmowane przez Komisję i państwa członkowskie w latach 
2009–2014 w celu wyeliminowania problemu nieprzestrzegania przepisów w zakresie zamówień 
publicznych. Kontrolerzy odbyli wizyty w czterech państwach członkowskich (Republika Czeska, 
Hiszpania, Włochy i Zjednoczone Królestwo), w których wykryto dużą liczbę błędów 
w zamówieniach publicznych w ramach prac kontrolnych Trybunału przeprowadzonych przez 
Trybunał na potrzeby poświadczenia wiarygodności w latach 2009–2013. Przeprowadzili oni 
ankietę skierowaną do 115 instytucji audytowych w 27 państwach członkowskich (z wyłączeniem 
Chorwacji) odpowiedzialnych za programy operacyjne realizowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Kontrolerzy skierowali również krótką ankietę do 28 krajowych organów kontroli w UE. 

 


