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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że choć władze lokalne i regionalne należą do największych klientów 
europejskich i odgrywają w związku z tym zasadniczą rolę we wdrażaniu przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, zaobserwować można wśród nich powszechny brak 
znajomości prawa, odpowiednich szkoleń i wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych; wzywa państwa członkowskie do organizacji szkoleń w zakresie przepisów 
regulujących udzielanie zamówień publicznych (dotyczących konkretnych aspektów, 
takich jak kryteria społeczne, z dziedziny ochrony środowiska, podkreślania różnorodności 
i równouprawnienia) oraz do stymulowania wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu poprawy znajomości tych przepisów i zwiększenia potencjału 
administracji szczebla lokalnego i regionalnego; 

2. podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy wskazał w sprawozdaniu rocznym dotyczącym roku 
budżetowego 2008, że nieprzestrzeganie unijnych przepisów regulujących udzielanie 
zamówień publicznych jest jedną z dwóch najczęściej występujących przyczyn odmowy 
finansowania z funduszy strukturalnych UE; podkreśla w tym kontekście, że 
nieprawidłowości są często spowodowane niewłaściwą transpozycją i surowszymi 
zasadami stosowanymi przez państwa członkowskie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu, we współpracy z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, różnych zbiorów przepisów mających zastosowanie do zamówień 
publicznych w wielu działaniach i programach realizowanych w ramach funduszy 
strukturalnych w celu ujednolicenia tych przepisów i uproszczenia ogółu ram prawnych 
regulujących procedury zamówień publicznych, z myślą o zmniejszeniu ryzyka 
występowania błędów i poprawie wydajności w wykorzystywaniu funduszy 
strukturalnych;

3. uważa, że przyczyną trudności mogą być nie tylko koszty i złożoność procedur, ale także 
czas potrzebny na ukończenie procedury udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza 
dlatego, że nadmiernie złożone procedury apelacji są blokowane przez liczne podmioty, w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że plan naprawczy umożliwia stosowanie 
przyspieszonych wariantów procedur przedstawionych w dyrektywach dotyczących 
zamówień publicznych w przypadku dużych przedsięwzięć publicznych przewidzianych 
na lata 2009 i 2010; wzywa państwa członkowskie do wspierania lokalnych władz i 
pomagania im w stosowaniu nowych procedur, w każdym przypadku przestrzegając 
standardowych zasad i przepisów dotyczących zamówień publicznych;

4. ubolewa nad faktem, że niekiedy w przypadku projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz powiązanych 
umów z prywatnymi podmiotami zawartych w rezultacie przetargu na szczeblu lokalnym 
środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej uprzednio udostępnione na ich 
sfinansowanie zostały stracone; uważa, że konieczne jest usunięcie przeszkód i określenie 
jasnych zasad realizacji PPP o ile Unia Europejska naprawdę chce wykorzystać okazję 
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dokonania niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i wysokiej jakości usługi; wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby przepisy wykonawcze dotyczące zamówień publicznych i 
funduszy strukturalnych określały w jasny sposób ramy PPP w celu zagwarantowania 
pewności prawnej dla wszystkich zainteresowanych stron i zredukowania presji na budżety 
państwowe, w kontekście zasady współfinansowania i w następstwie światowego kryzysu 
gospodarczego;

5. uznaje prawo władz lokalnych i regionalnych do demokratycznego podejmowania decyzji 
w sprawie najlepszych metod świadczenia usług publicznych, w tym decydowania o 
korzystaniu z usług przedsiębiorstw, których są właścicielem lub nad którymi sprawują 
kontrolę; uważa, że nawet bez obowiązkowej procedury przetargowej współpraca między 
gminami w zakresie świadczenia usług powinna być akceptowana jako prawomocna 
metoda świadczenia usług wewnętrznych oraz że podmioty lokalne powinny mieć 
możliwość powierzania zadań związanych z świadczeniem usług przedsiębiorstwom, 
których są właścicielami lub które podlegają ich kontroli, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te nie konkurują na rynkach zewnętrznych; proponuje, aby Komisja 
oceniła czy nadal występuje stan niepewności prawnej co do koncepcji „organu 
administracji publicznej” i „usług wewnętrznych” w świetle licznych wyroków1 Trybunału 
Sprawiedliwości oraz, w razie potrzeby, podjęła kroki w celu ich objaśnienia, tak aby 
przestrzegana była zasada pomocniczości;

6. podkreśla trudności z rozróżnieniem zamówień publicznych na roboty budowlane od 
podejmowanych przez władze publiczne działań w zakresie planowania urbanistycznego 
oraz ze zrozumieniem odnosi się do obaw wyrażanych przez wiele władz lokalnych w 
reakcji na interpretację wyroków2 Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie planowania 
obszarów miejskich; jest głęboko przekonany, że ścisłe stosowanie, pod względem 
prawnym, jak i operacyjnym, przepisów dotyczących zamówień publicznych może 
utrudniać rozwój urbanistyczny; wzywa Komisję do wyjaśnienia odpowiednich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i przeglądu ram prawnych w celu uniknięcia 
naruszania kompetencji władz lokalnych do decydowania o metodach rozwoju ich 
terytorium.

                                               
1 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle i in. przeciwko 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; Wyrok z dnia 13 października 
2005 r. w sprawie C-458/03, Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG; Wyrok z dnia 21 
lipca 2005 r. w sprawie C-231/03, Coname przeciwko Comune di Cingia de’ Botti i in.
2 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-220/05 Jean 
Auroux i in. przeciwko Commune de Roanne


