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Zdaniem unijnych kontrolerów budynki delegatur UE nie 
zawsze zapewniają najlepsze gospodarowanie środkami 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w wyborze 
budynków biurowych i rezydencji zajmowanych przez dyplomatów UE na całym świecie oraz 
w zarządzaniu nimi występują uchybienia, przez co nie zawsze zapewniają najbardziej 
gospodarne wykorzystanie środków. 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) zajmuje się koordynowaniem polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE. ESDZ zapewnia pracownikom UE budynków biurowych, 
a szefom delegatur – rezydencji, w około 140 delegaturach UE na całym świecie. Wydatki ESDZ na 
budynki delegatur w 2014 r. wyniosły 165 mln euro. 

Kontrolerzy zbadali procedury wyboru w odniesieniu do 30 budynków delegatur, wysłali ankietę 
do wszystkich delegatur i przeprowadzili kontrole na miejscu w czterech z nich (w Nepalu, 
Tanzanii, Turcji i Stanach Zjednoczonych – w Waszyngtonie). Stwierdzili, że budynki zasadniczo 
odpowiadają potrzebom delegatur, lecz w pewnych przypadkach nie zapewniają najlepszego 
efektu gospodarności, ponieważ ich powierzchnia przekracza pułapy ustalone w ramach polityki 
dotyczącej budynków, ESDZ przestała wykorzystywać część posiadanych budynków, a niektóre 
opłaty nałożone na organizacje wynajmujące od ESDZ część powierzchni nie wystarczają na 
pokrycie wszystkich kosztów. 

– Skuteczne zarządzanie budynkami delegatur przyczynia się do realizacji celów UE w zakresie 
polityki zagranicznej, handlu i rozwoju – stwierdził Pietro Russo, członek Trybunału 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Musi ono jednak także uwzględniać gospodarne 
wykorzystanie środków.  

Zdaniem unijnych kontrolerów ESDZ nie zawsze wybiera odpowiednie budynki z powodu 
uchybień występujących na każdym z głównych etapów procedury wyboru: brak wiedzy fachowej 
w niektórych delegaturach wystarczającej do znalezienia odpowiednich opcji na rynku lokalnym 
i brak wystarczającego wsparcia ze strony siedziby głównej; brak poparcia propozycji siedziby 
głównej wiarygodną analizą techniczną; zbyt późne podejmowanie ostatecznej decyzji przez 
siedzibę główną uniemożliwiające podpisanie umowy oraz często brak zapewnienia tą decyzją 
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gospodarnego wykorzystania środków. 

Po dokonaniu wyboru budynków ESDZ przeprowadza regularne kontrole na miejscu w celu 
oceny, czy nadal odpowiadają one potrzebom delegatur, lecz nie wskazuje wszystkich uchybień. 
Ponadto ESDZ nie rejestruje wyników monitorowania w wiarygodny sposób w swoich systemach 
informacyjnych. Zdaniem kontrolerów brak podstawowych wiarygodnych informacji stanowi 
przeszkodę w skutecznym planowaniu.  

Długoterminowym celem ESDZ jest zakup większej liczby obiektów, w związku z czym w 2015 r. 
ustaliła ona warunki pożyczki na kwotę do 200 mln euro. Kontrolerzy stwierdzili jednak, że ESDZ 
nie ma wystarczającej wiedzy fachowej w obszarze zarządzania nieruchomościami i że nie 
wprowadziła jeszcze skutecznych systemów zarządzania posiadanymi nieruchomościami. 

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolerzy Trybunału zalecają, aby ESDZ: 

• uwzględniła czynniki środowiskowe, dostęp dla osób niepełnosprawnych i elastyczność 
w celach polityki dotyczącej budynków biurowych; 

• zadbała o to, by opłaty pobierane od innych podmiotów wynajmujących części budynków 
delegatur były ujednolicone i pokrywały wszystkie koszty; 

• usprawniła przebieg procedury wyboru budynków; 
• wykorzystywała centralne źródło informacji w celu weryfikacji i monitorowania stawek 

rynkowych wynajmu budynków biurowych; 
• udoskonaliła swój system informacji dotyczących zarządzania nieruchomościami, tak aby 

zapewniał on bardziej wiarygodne i istotniejsze informacje na potrzeby procesu 
planowania; 

• pogłębiła wiedzę fachową w obszarze zarządzania nieruchomościami w siedzibie głównej 
w celu opracowania bardziej strategicznego podejścia; 

• ustanowiła średnioterminowe priorytety dotyczące wynajmu, zakupu, sprzedaży, 
modyfikacji i utrzymania; 

• wprowadziła systemy umożliwiające skuteczne zarządzanie posiadanymi budynkami. 

 

Informacje dla redaktorów 

Z chwilą ustanowienia w styczniu 2011 r. ESDZ przejęła od Komisji Europejskiej odpowiedzialność 
za prowadzenie delegatur UE na całym świecie. Obecnie zapewnia powierzchnie biurowe dla 
5 300 pracowników w ok. 140 delegaturach, odpowiada za rezydencje szefów delegatur oraz za 
zapewnianie zakwaterowania dla 2 400 pracowników lub zwrot kosztów takiego zakwaterowania.  

Sprawozdanie specjalne nr 7/2016 pt. „Zarządzanie przez Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych należącymi do niej budynkami na całym świecie” jest dostępne w 23 językach UE. 

W 2014 r. Trybunału opublikował sprawozdanie specjalne nr 11/2014 na powiązany temat pt. 
„Ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych” (dostępne na stronie Trybunału: 
eca.europa.eu). 

 


