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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że w kontekście wydatkowania funduszy UE kluczowe znaczenie dla ochrony 

interesów podatników UE ma właściwe stosowanie przepisów dotyczących zamówień 

publicznych w państwach członkowskich; przypomina, że wydatki publiczne na roboty 

budowlane, towary i usługi odpowiadają około 19% unijnego PKB (2009 r.), a blisko 

jedna piąta tych wydatków wchodzi w zakres dyrektyw UE w sprawie zamówień 

publicznych (około 420 mld EUR, czyli 3,6% PKB UE), jak stwierdzono w komunikacie 

Komisji na temat zwalczania korupcji w UE1; przypomina, że zdaniem Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego2 samo nieprzestrzeganie zasad dotyczących zamówień 

publicznych leży u źródła 43% wszystkich kwantyfikowalnych błędów oraz składa się na 

około trzy czwarte szacowanego poziomu błędu w wydatkach z Funduszu Spójności; 

2. wzywa Komisję do przeprowadzenia niezbędnej analizy zasad wypływających z 

orzecznictwa unijnego w celu wyjaśnienia ram prawnych i zapewnienia wszystkim 

stronom większego bezpieczeństwa prawnego; 

3. nalega, by Komisja bezzwłocznie przedstawiła projekt odpowiednich przepisów 

pozwalających na zapobieganie korupcji i protekcjonizmowi, a także wprowadziła równe 

szanse dla wszystkich uczestników procedur zamówień publicznych; wzywa Komisję do 

wprowadzenia wspólnych definicji „konfliktu interesów” i „poważnego wykroczenia 

zawodowego” mających zastosowanie w dziedzinie zamówień publicznych, a także do 

podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobiegania korupcji poprzez 

manipulowanie ofertami; 

4. podkreśla, że reforma zamówień publicznych powinna poprawić wydajność wydatków 

publicznych, zagwarantować racjonalne wykorzystanie funduszy publicznych i 

zoptymalizować wyniki zamówień publicznych przez stosowanie jasnych, przejrzystych i 

elastycznych procedur, które umożliwią oferentom z całej Unii Europejskiej równą 

konkurencję; 

5. z myślą o zwalczaniu korupcji w zamówieniach publicznych wzywa Komisję do 

wspierania skuteczniejszych praktyk sprawozdawczych, w tym wymiany informacji 

między państwami członkowskimi na temat wykluczania nieodpowiednich oferentów; 

zwraca się do Komisji o określenie jasnych zasad ochrony informatorów wewnętrznych w 

oparciu o zalecenia zawarte w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 

1729(2010)3, a także o zwiększenie przejrzystości umów finansowanych ze środków 

unijnych oraz wspieranie akcji oświatowych zarówno na szczeblu instytucjonalnym, jak 

wśród ogółu obywateli; 

                                                 
1  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego „Zwalczanie korupcji w UE” (COM(2011)308). 
2  Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami instytucji, Dz.U. C 303 z 9.11.2010, s. 

1. 
3  Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1729(2010) w sprawie ochrony informatorów wewnętrznych, tekst przyjęty w dniu 29 kwietnia 2010 r. 
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6. podkreśla, że kampanie informacyjne oraz szkolenie instytucji zamawiających pod kątem 

odnośnych przepisów dotyczących składania zamówień publicznych są ważnym 

narzędziem zapewniającym poparte wiedzą uczestnictwo w procedurach oraz zapobiegają 

popełnianiu błędów; sugeruje utworzenie w każdym państwie członkowskim centralnego 

punktu pomocy, który w szczególny sposób koncentrowałby się na MŚP; 

7. wzywa Komisję do wprowadzenia do przepisów regulacyjnych dotyczących zamówień 

publicznych wyjaśnień, zwłaszcza odnośnie do etapu wykonywania umowy (np. jeżeli 

chodzi o „istotne zmiany” obowiązującej umowy, zmian związanych z wykonawcą i 

rozwiązywaniem umów); 

8. wzywa Komisję do wspierania zrównoważonych zamówień publicznych zgodnych z 

kryteriami socjalnymi, środowiskowymi oraz kryteriami w zakresie sprawiedliwego 

handlu poprzez zobowiązywanie państw członkowskich do uwzględniania odnośnych 

wymogów w dokumentacji dotyczącej zamówień; 

9. zauważa, że elektroniczne zamówienia publiczne poprawiają dostępność, przejrzystość i 

skuteczność oraz konkurencyjność; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wspierała 

transgraniczne stosowanie elektronicznych zamówień publicznych; 

10. zauważa, że niektóre państwa członkowskie stosują już skuteczne procedury udzielania 

zamówień publicznych, gwarantujące przejrzystość i właściwe wykorzystanie pieniędzy 

podatników; wzywa Komisję do przeanalizowania wzorcowych praktyk w tej dziedzinie i 

wskazania najskuteczniejszych zasad zamówień publicznych w UE; 

11. zwraca się do Komisji o dokonanie przeglądu aktualnie stosowanych kryteriów selekcji 

jakościowej poprzez dołączenie do bilansu, będącego dowodem sytuacji gospodarczej i 

finansowej podmiotu gospodarczego, rachunku przepływów pieniężnych, który stanowi 

realny wskaźnik kondycji finansowej; 

12. wzywa Komisję do zaproponowania środków służących upraszczaniu procesu udzielania 

zamówień i ograniczaniu obciążeń administracyjnych ciążących na oferentach w celu 

poprawy szans MŚP na uzyskanie dostępu do zamówień publicznych, co podkreślono w 

sprawozdaniu Parlamentu w sprawie programu „Small Business Act” (2008/2237(INI)); 

podkreśla, że obniży to również ryzyko błędów administracyjnych; sugeruje korzystanie z 

centralnego lub regionalnego rejestru spółek lub paszportów zamówień publicznych w 

celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla MŚP, spowodowanych wymogami na 

etapie kwalifikacji; 



 

AD\873697PL.doc 5/5 PE465.055v02-00 

 PL 

 

 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 

Data przyjęcia 13.7.2011    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

23 

0 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea 

Cozzolino, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-

Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, 

Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Paul 

Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard 

Zastępca(y) obecny(i) podczas 

głosowania końcowego 

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer 

Fjellner, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder 

 


