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ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Előzmények 

A „Közbeszerzés és a kohéziós politika” című tanulmány két fontos közérdekű területet 
vizsgál, és az e területek közötti összefüggések azonosítására összpontosít. Az elemzés 
kiindulási pontjaként elengedhetetlen annak bemutatása, hogy a kohéziós politika 
kontextusában milyen formában és mely területeken kerül sor a közbeszerzés 
alkalmazására. Az európai kohéziós politika programjainak kedvezményezettjei európai és 
nemzeti alapokból részesülnek támogatásban a projektek végrehajtásához. Az áruk és 
szolgáltatások ilyen programok keretében történő beszerzése közbeszerzési szabályokhoz 
kötött. Ez feltétlenül igaz a közjogi intézmények esetében. A magánintézmények azonban 
szintén kötelesek e szabályokat követni. Az elemzés ezért a kedvezményezettek és a 
programigazgatás nézőpontjára egyaránt kiterjed. 
A tanulmány fő célja, hogy az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának tagjaival teljes körűen megismertesse a közbeszerzés aktuális 
helyzetét az alábbiak fényében: az EU 2020 stratégia, a helyi és regionális hatóságok 
egyre növekvő szerepe a közbeszerzési szabályok alkalmazásában a kohéziós politika 
végrehajtása során, valamint az Európai Unió közbeszerzési politikájának folyamatban lévő 
modernizálása1. 

A tanulmány konkrét célkitűzései a következők:  

 annak ismertetése, hogy a közbeszerzés miként alkalmazható a strukturális 
támogatási kiadások esetében; 

 annak bemutatása, hogy a strukturális alapok végrehajtása hogyan kapcsolódik a 
közbeszerzéshez, valamint a vonatkozó szereplők azonosítása; 

 a leggyakoribb problémák megjelölése, amelyek a kohéziós politika programjainak 
és projektjeinek végrehajtása során a közbeszerzési szabályok miatt felmerülnek; 

 annak vizsgálata, hogy a hatályos irányelvek ösztönzik-e vagy inkább hátráltatják a 
szakpolitikai végrehajtást, illetve milyen formában teszik ezt, valamint hogy az 
innovatív elemeknek (például a versenypárbeszédnek) vannak-e mérhető hatásai; 

 azon főbb problémák ismertetése, amelyek a hatályos irányelvek nemzeti jogba való 
átültetése során jelentkeznek; 

 annak feltárása, hogy a kis- és középvállalkozások által tapasztalt akadályok 
meggátolják-e őket abban, hogy sikeresen részt vegyenek a közbeszerzési 
eljárásokban, valamint kihatnak-e a kohéziós programok és projektek 
végrehajtására (tekintve, hogy a kis- és középvállalkozások a közbeszerzés 
szempontjából az EU 2020 stratégia központi elemei közé tartoznak); 

 azon általános hatásokra, valamint adminisztratív és pénzügyi terhekre vonatkozó 
információk ismertetése az Európai Parlamenttel, amelyeket a közbeszerzési 
szabályok jelentenek a kohéziós politika végrehajtására nézve. 

A szakirodalom európai és nemzeti szintű áttekintése már megtörtént, és – mivel az így 
kapott kép töredékesnek bizonyult – azt a kohéziós politika aktív szereplőivel készített 
személyes és telefonos interjúkkal egészítették ki. A helyzet általános feltérképezéséhez 
több kisebb esettanulmány is hozzájárult.  

                                                 
1  Az Európai Bizottság zöld könyve az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról – Egy hatékonyabb 

európai beszerzési piac felé, COM(2011)0015, Brüsszel, 2011.1.27.  
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2. Aktuális uniós helyzet 

Az aktuális helyzet elemzésének kiindulási pontja az EU jelenlegi közbeszerzési keretének 
vizsgálata, ideértve a keretmegállapodások, a versenypárbeszéd és a dinamikus beszerzési 
rendszer jellemző eljárásait is. Az európai közbeszerzési szabályozások nemzeti jogba 
történő átültetése rendkívül fontos, ezt pedig a közbeszerzés és az állami támogatás – két 
igen jelentős szempont – közötti különbségtétel követi a sorban. Az Európai Unióban 
megvalósuló közbeszerzés vizsgálatának utolsó állomásaként elvégezték a közbeszerzés 
2011. évi felülvizsgálatát. Az elemzés főbb pontjai a következők: 

 Becslések szerint a közbeszerzés az Európai Unió GDP-jének 13%-át teszi ki. 
Európai szinten azonban nem állnak rendelkezésre lejegyzett és átlátható 
számadatok. 

 Az Európai Parlament és a Tanács két közbeszerzési irányelvet fogadott el 2004-ben 
annak érdekében, hogy európai szinten egységesítse a közbeszerzési eljárásokat. 
Ezen irányelvek szabályozzák a meghatározott európai uniós értékhatárokon felüli 
szerződési megállapodásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat.  

 A megállapított európai uniós értékhatárokon aluli közbeszerzéseket a nemzeti jog 
szabályozza. Az értékhatáron aluli közbeszerzésekre vonatkozó nemzeti 
szabályozások eltérőek, noha számos tagállam dönt úgy, hogy az uniós 
értékhatárokon aluli esetekre ugyanazon szabályokat alkalmazza, mint az 
értékhatárokon felül.  

 A közbeszerzési szabályok különféle eljárásokra vonatkoznak, és több kivételt is 
megállapítanak. A legnyilvánvalóbb különbségtétel – az előzetes közzététel mellett 
vagy anélkül megvalósuló – nyílt, meghívásos és tárgyalásos eljárás között tehető.  

 Az egyszerűsítés érdekében az irányelvek bizonyos feltételek mellett kilátásba 
helyezik a versenypárbeszéd eljárását, a keretmegállapodást és a dinamikus 
beszerzési rendszert.   

 A közbeszerzésre és az állami támogatásra vonatkozó eljárások természetüknél 
fogva eltérőek. Ugyanakkor néha nem tűnik egyértelműnek, hogy az állami 
támogatásra vonatkozó szabályok automatikusan kiesnek-e a közbeszerzési 
szabályok köréből.  

 Az Európai Bizottság és az Európai Parlament felismerte a közbeszerzési 
szabályozások nagyobb fokú hatékonyságának és egyszerűsítésének 
szükségességét, és jelenleg is a szabályozások felülvizsgálatát végzi. 

 A felülvizsgálat fő törekvése a fokozott hatékonyságot szolgáló adminisztratív 
egyszerűsítés, és az kifejezetten az alábbi területekre irányuló közbeszerzésekre 
összpontosít: i) innováció, ii) környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság, iii) 
szociális szolgáltatások, valamint iv) a kis- és középvállalkozások, illetve az induló 
vállalkozások jobb hozzáférése. 

Ez a strukturális alapok és a közbeszerzés összekapcsolódásához vezet. A 
tanulmány 4. fejezete központi kérdésként ismeri el a közbeszerzés fontosságát az Európai 
Unió kohéziós politikájában. Ezért elemzésnek vetették alá az alapok szerepét, a gyakorlati 
kockázati megítélést, a mennyiségi dimenziót, valamint a beavatkozások egyes típusait. 
Emellett fontolóra kell venni a közbeszerzés projektfejlesztésben vállalt szerepét, a kis- és 
középvállalkozások beszerzési eljárásokban való részvételét, valamint a kohéziós politikán 
belül meglévő ellenőrzési funkciókat is, ami a tanulmányozott területeken jelentős 
kihívásoknak minősülő szabálytalanságok és csalás kérdéseinek vizsgálatához vezet. Két 
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jelentőségteljes kérdést, azaz a kohéziós politikai programok keretében felmerülő 
problémákat, valamint a Számvevőszék szerepét is áttekintették. Ahhoz pedig, hogy 
teljessé váljon a kép, rámutattak egyes közbeszerzési szempontok (pl. zöld közbeszerzés 
vagy versenypárbeszéd) esetleges relevanciájára. Mindezek alapján az elemzés főbb 
megállapításai a következők: 

 A közbeszerzéshez fűződő kockázatok a programhatóságok és a kedvezményezettek 
szempontjából egyaránt az infrastrukturális beruházások esetében a legnagyobbak. 
A programirányítás a magas hibaarányok és a közbeszerzési jogsértések 
kockázatával, valamint a kötelezettségvállalásoknak az n+2/n+3 szabályon alapuló 
automatikus visszavonásához köthető kockázatokkal szembesül. A 
kedvezményezettek számára ugyanakkor komoly kockázatok fűződnek az 
időzítéshez, a járulékos költségekhez stb.  

 A 2007–2013 közötti időszakban a kohéziós politika teljes uniós szintű 
költségvetésének (mintegy 159 milliárd EUR) 46%-át különféle projektek, köztük a 
nagy volumenű közbeszerzési eljárások keretében megvalósuló infrastrukturális 
beruházásokhoz kapcsolódó, nagy volumenű építési munkák teszik ki. 

 A kis- és középvállalkozások kétféle esetben találkoznak közbeszerzési eljárásokkal. 
Először is a közbeszerzések üzleti tevékenységük jelentős részét adják, ezért fontos, 
hogy rendszeresen induljanak közbeszerzési pályázatokon. Másodsorban, ami a 
közfinanszírozást illeti, a kis- és középvállalkozások vagy egyéb szervezetek 
kötelesek a közbeszerzési szabályozások szerint eljárni, amikor közpénzekből 
vásárolnak árut és szolgáltatásokat. Míg az első esetben a kis- és 
középvállalkozások teljesítménye egyre inkább javul, az utóbbi terén továbbra is 
komoly akadályokkal szembesülnek.  

 Az európai uniós szabályozás a műveletek szigorú pénzügyi ellenőrzését, valamint 
rendszerauditot és a projektek véletlenszerű mintavételen alapuló ellenőrzését 
helyezi kilátásba. A közbeszerzési ellenőrzés hatékonyságát és eredményességét 
azonban gyakran gyengíti a tapasztalat, a képzés és a belső irányítási ismeretek 
hiánya, valamint a személyzet fluktuációja. 

 A programirányítás közbeszerzési vonatkozású kihívásai programtípusok szerint 
változnak. Az infrastrukturális beruházásokra összpontosító, nagy léptékű operatív 
programok irányító hatóságai nagyobb eséllyel rendelkeznek megfelelő „házon 
belüli” közbeszerzési szaktudással. Ugyanakkor azon operatív programok irányító 
hatóságai, amelyek a beavatkozások tág körére kiterjednek, nagyobb kihívásokkal 
szembesülnek a közbeszerzés és a kapcsolódó kockázatkezelési stratégiák felett 
gyakorolt hatékony és eredményes ellenőrzés terén. 

 A tíz leggyakoribb szabálytalanság közül a közbeszerzési szabályok megsértése állt 
a második helyen 2010-ben, ami az esetszám 14%-ának és a pénzügyi volumen 
17%-ának felelt meg. 

3. Példák és gyakorlati tapasztalatok  

A fent említett megközelítés ismertetését néhány olyan példa áttekintése követi az 5. 
fejezetben, amely a kohéziós politika keretében előforduló programok egyes típusait 
szemlélteti. A vonatkozó ország- és programleírások segítségével bemutathatók a korábbi 
részekben felvázolt általánosabb eredmények. A gyakorlati tapasztalatokról szóló szakasz 
részben a „konvergencia”, a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás”, valamint az 
„európai területi együttműködés” célkitűzéseihez kapcsolódó esetek példáiból merít. Fontos 
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észrevétel, hogy amikor egy adott országra vagy programra hivatkozunk, ez nem jelenti 
azt, hogy az említett ország a múltban bármiféle hiányosságot tapasztalt a közbeszerzés 
terén. A kohéziós politika tapasztalt szereplői mind tudják, hogy a közbeszerzés valamennyi 
tagállam és minden típusú program esetében fejtörést okozhat.  
A strukturális alapok programjainak esetében eltérő eljárásokat dolgoztak ki annak 
érdekében, hogy megfeleljenek a különféle beavatkozási területek követelményeinek. A 
programok kontextusa, az irányítási struktúrák és a végrehajtási gyakorlatok terén 
lényeges különbségek figyelhetők meg szerte az Európai Unióban, sőt gyakran jelentős 
eltérések mutatkozhatnak az egyetlen tagállamon belül megvalósuló programok között is. E 
tekintetben három általános szempontot kell kiemelnünk:  

 A Kohéziós Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott 
támogatás a hatóságok által irányított környezetvédelmi és 
infrastrukturális projektek számára: ez esetben a hatóságok pályáztatnak 
bizonyos infrastrukturális projektekre, az egész Európai Unióra kiterjedő 
nyilvános felhívással. E projektek javarészt meghaladják az európai uniós 
értékhatárt (jelenleg 5 millió EUR, lásd a 2. fejezetet), ezért az Európai Unió 
közbeszerzési irányelvei alkalmazandók. 

 Vállalkozások, kis- és középvállalkozások2, valamint kutatóközpontok 
innovációs és növekedési célú támogatása (beleértve a kutatást, 
valamint az információs és kommunikációs technológiákat is): ez esetben 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó finanszírozást azzal a céllal 
ítélik oda a vállalkozások, nem kormányzati szervezetek és kutatóközpontok 
számára, hogy támogassák őket az innovatív, piaci igényeken alapuló 
fejlődésben. A kedvezményezettek kötelesek a projekt beszerzési értékéhez 
kapcsolódó közbeszerzési szabályokat követni. Ilyen esetben a beszerzések 
értéke a közbeszerzési határértékek teljes skáláját felöleli, kezdve a 10 000 EUR 
alatti termékértékesítéstől, egészen a több millió euró értékű kutatási 
létesítményekig és berendezésekig. A közbeszerzési megközelítések tág köre 
érvényesül más tematikus területeken is, így például az idegenforgalom, a 
kultúra és a városi/regionális fejlesztés terén. 

 Egyéneknek nyújtott közvetlen finanszírozás az európai uniós 
határérték alatt (főként az Európai Szociális Alapból):  ezen a területen 
kevésbé okoznak fejtörést a közbeszerzési szabályozások, mivel a szerződött 
összegek javarészt nem érik el azon határértékeket, amelyeken felül már 
összetett közbeszerzési eljárások alkalmazandók.  

Az eljárási kötelezettségek három csoportja közötti különbségtétel a kohéziós politika 
keretében megvalósuló finanszírozásban érintett célcsoportok valamennyi típusára kiterjed.  
A tanulmány 5. fejezetében részletesen áttekintett példák a következők:  

 A „konvergencia” célkitűzéséhez rendelt programok – Szlovákia példája.  

 A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésének égisze alatt Észak-
Rajna–Vesztfáliában megvalósuló program. 

 Közbeszerzés az „európai területi együttműködés” célkitűzésének programjaiban. 

 Tagjelölt/csatlakozó ország – Horvátország esete (amely csatlakozni fog az Európai 
Unióhoz; mi a csatlakozás előtti éveket vizsgáltuk).  

 

                                                 
2  A kkv-k fogalommeghatározása az Európai Bizottság 2003/361/EK ajánlása szerint, a Hivatalos Lapban 

közzétett formában: HL L 124., 2003.5.20., 36. o.  
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Az egyes esetekből levont főbb tanulságok a következők: 

 A „konvergencia” célkitűzése alá tartozó Szlovákia, valamint Horvátország – az 
egykori tagjelölt ország – esettanulmányai hangsúlyozzák, hogy a kapacitásépítés 
terén célzott intézkedésre van szükség. 

 Továbbá Szlovákiában a közbeszerzési törvény – viszonylag új jogszabályi elemként 
– gyakori módosításokon esik át, ami újabb kihívás elé állítja az ellenőrzési 
funkciókért felelős programtestületeket. 

 A programirányításért felelős hatóságok egyértelmű üzenete az, hogy az európai 
uniós határértékek alatt alkalmazott eljárások egyszerűsítésére van szükség annak 
érdekében, hogy felszabadítsák az ellenőrző szerveket és a kedvezményezetteket a 
súlyos adminisztratív munkateher alól, amely nem feltétlenül járul hozzá egy 
igazságos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes közbeszerzéshez. 

4. Fő megállapítások és ajánlások 

Világosan ki kell mondani, hogy a közbeszerzés általános célzatának és működési 
módjának nem létezik egyéb alternatívája: az állami befektetőknek lehetővé kell 
tenniük valamennyi érdekelt és arra alkalmas magánszolgáltató számára, hogy ajánlatot 
tegyenek a kért munkák, áruk vagy szolgáltatások biztosítására. Az uniós kohéziós 
politikának nem szabadna a közbeszerzési irányelvekben megállapított eltérések 
tárgyát képeznie uniós szinten. A közbeszerzést támogató legfontosabb érvek még 
hatványozottabban érvényesek az Európai Unió kohéziós politikájának esetében. Ami azt 
illeti, a nemzeti közbeszerzési jogszabályok összetettek, ezért üdvözölnénk az 
egyszerűsítésre irányuló törekvéseket. Az uniós közbeszerzési irányelvek megvitatása 
során fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy a közbeszerzés jelenlegi bonyolultsága 
javarészt a nemzeti jogszabályok összetettségéből adódik. 
Az EU kohéziós politikájának külön kihívása – főleg a nemzeti támogatási rendszerekkel 
összehasonlításban –, hogy az ellenőrzés több szinten valósul meg. Ezért nagyobb 
valószínűséggel tárhatók fel a közbeszerzési szabályok megsértésének esetei. Ugyanakkor 
a kohéziós politikához kapcsolódó auditokat és ellenőrzéseket végző egyének az esetek 
többségében nem közbeszerzési szakértők. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között 
mindkét oldal – azaz a kedvezményezettek, valamint az auditáló és ellenőrző szervek – 
számára előnyösnek bizonyulnának a korlátozott számú eljárások, valamint a könnyen 
érthető határértékek.  
Az Európai Unióban fennálló aktuális helyzet elemzése alapján, valamint megvizsgálva a 
reprezentatív példákat és gyakorlati tapasztalatokat a közbeszerzés és a kohéziós politika 
terén, a tanulmány négy fő ajánlást fogalmaz meg az alábbiakra vonatkozóan:  

 az ellenőrzés mint politikai felelősség; 

 a programirányítás feladatai; 

 a közbeszerzési szabályok megfelelősége a kisebb projektek számára; 

 új közbeszerzési komponensek előmozdítása a kohéziós politikában. 

A kohéziós politika és a közbeszerzés legfontosabb jogi és technikai szempontjai a nemzeti 
jogszabályok hatálya alá tartoznak. Az európai uniós keret további követelményeket szab 
meg a jelentéstételt, a nyomon követést és az ellenőrzést illetően, azonban a projekteket 
általánosságban a nemzeti szabályok és normák vezérlik (nevezetesen az infrastrukturális 
beruházások esetében). 
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A különbségtétel Unió-szerte abból adódik, hogy az EU-12 területén az európai uniós 
programok igazgatása általában meglehetősen elkülönülő kormányzati szintekhez tartozik. 
A szaktárcák többsége saját osztályt működtet a kohéziós politikai programok 
végrehajtására. Az ilyen osztályok személyzetének képesítését illetően a nyelvtudásra, a 
jelentéstételre és a nyomon követésre fektetik a hangsúlyt, miközben az infrastrukturális 
közbeszerzésekhez szükséges alapvető szakmai tudás inkább a hagyományos műszaki és 
jogi szakértelmen alapuló osztályokon lelhető fel. Mindez több kihívást is támaszt a 
kompetenciák és az ellenőrzési funkciók összefüggésében. A közbeszerzések ellenőrzésével 
megbízott intézményeknek értelemszerűen megfelelő szaktudásra van szükségük. A 
hatékony és eredményes munkavégzés előfeltétele az elegendő számú állandó személyzet. 
Az ellenőrzési funkciók szakpolitikai konstrukciója szükséges egy ilyen megbízható 
keret kialakításához. Az ellenőrző szervek számára gyakori kihívást jelentenek a 
költségvetési csökkentések, a személyzeti politika rendszeres változásai és a komoly 
politikai beavatkozások. 
Ezért rendkívül fontos annak felismerése, hogy eredményes és hatékony ellenőrzési 
funkciókra van szükség annak érdekében, hogy a kohéziós politika égisze alatt működő 
jelentős közbeszerzési piacot átláthatóvá és igazságossá tegyük. Európa-szerte számos 
bizonyíték igazolja, hogy ellenőrzés nélkül nem érhető el ez az átláthatóság és 
méltányosság. 
 

Ajánlások 

A kohéziós politika számos tagállamban jelentős forrásokat biztosít közberuházásokhoz, a 
közbeszerzés pedig kulcsfontosságú eszköz az ehhez a piachoz való igazságos hozzáférés 
biztosításában. Azon országokban, ahol a kohéziós politika számottevő finanszírozást nyújt, 
az európai szereplőknek támogatniuk kell azt a világos érvelést, amely megerősíti az 
eredményes és hatékony ellenőrző intézmények szükségességét, különös tekintettel a soron 
következő, 2014–2020 közötti programozási időszakra. 

 

A programvégrehajtás fő felelősségét a kohéziós politikai programok irányító hatóságai 
hordozzák az Európai Bizottság felé. Az ellenőrző hatóságok – az ellenőrzést felügyelő 
további fontos intézményekként – jogosultak arra, hogy az ellenőrző rendszerek működését 
előzetesen, a programok végrehajtása során és utólag is ellenőrizzék. 
A strukturális alapok programjaihoz fűződő közbeszerzések hatékonyabb kezelésére a 
következő két alapvető lehetőség áll rendelkezésre:  

 A nyomon követés bevezetése és az ellenőrzési funkciók megerősítése (az 
Európai Bizottság minden útmutató dokumentumban külön kötelező elemként 
rögzítheti a közbeszerzés nyomon követését és ellenőrzését). 

 Ösztönzők biztosítása annak érdekében, hogy a közbeszerzési szakismeretek 
elérhetőbbé váljanak a programirányítás és a kedvezményezettek számára (a 
kohéziós politikai programok keretében elérhetők források a végrehajtáshoz és 
irányításhoz, amelyek egy külön prioritási terület, az úgynevezett technikai 
segítségnyújtás részét képezik. A közbeszerzésben a kapacitásépítés is 
szerepelhetne technikai segítségnyújtás keretében biztosított finanszírozásra 
jogosult külön tételként, bár azt ritkán tekintik annak). 

A technikai segítségnyújtás kapacitásépítési célú felhasználását a közbeszerzésben európai 
szinten is lehetne szorgalmazni. Fontos, hogy ez a megközelítés a megfelelő szaktudás 
elérhetővé tételére irányuljon az alábbiak számára: 
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 a programirányítás, mégpedig előzetes ellenőrzés (pl. a szerződéskötést 
megelőzően) és utólagos ellenőrzés elvégzése érdekében;  

 a kedvezményezettek (például a tanúsítvánnyal rendelkező közbeszerzési 
szakértők jegyzékének összeállítása, akik felkérhetők költségbecslések és 
kezdeti útmutatások készítésére térítésmentesen, azaz a program forrásaira 
támaszkodva). 

A strukturális alapok programjaiban Unió-szerte alkalmazott gyakorlatok áttekintése azt 
mutatja, hogy meglehetősen korlátozottak a közbeszerzések hatékony ellenőrzésére, 
valamint a programokon belül a közbeszerzésekhez fűződő csalások megelőzésére szolgáló 
képességek, azaz főként az irányító hatóságok képességei és a pénzügyi ellenőrzés. Ez 
különösen igaz olyan programokra nézve, amelyek beavatkozások széles körét támogatják, 
köztük kisebb infrastrukturális programokat, amilyenek például a regionális operatív 
programok, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás”, illetve a „területi 
együttműködés” célkitűzéséhez rendelt programok. Képességeik megerősítése érdekében a 
programhatóságoknak gyakran más intézmények – így például az ellenőrző hatóságok, a 
nemzeti közbeszerzési hivatalok, vagy akár a nemzeti számvevőszékek – szakértelmére 
kell támaszkodniuk. Ezért hatékonyabb keretet kell kialakítani az irányítási ismeretek 
szervezett cseréje és a közbeszerzési szaktudáshoz való hozzáférés számára.  
 

Ajánlások 

Az Európai Parlament tárgyalásokat kezdeményezhetne a Bizottsággal, célzott 
közbeszerzési csomagot szorgalmazva a kohéziós politika esetében. E csomag több 
komponensből tevődhetne össze, ilyen például a nyomon követés bevezetése, az 
ellenőrzési rendelkezések szigorítása és a lehetséges biztosítékokkal kapcsolatos részletes 
útmutatás a programokon belüli közbeszerzések vonatkozásában. Különösen azon 
programok esetében, amelyek a támogatható beavatkozások tág körét ölelik fel, számos 
opció áll rendelkezésre annak érdekében, hogy: 

 megelőzzék a közbeszerzéshez kapcsolódó hiányosságokat; 

 a programok és projektek ciklusainak irányítása során minden szakaszban 
biztosítsák a közbeszerzésre irányuló kiemelt figyelmet.  

 

Az esettanulmányok világosan rámutatnak a kisebb projektekre vonatkozó 
közbeszerzési szabályokhoz fűződő problémákra. A kis- és középvállalkozások, illetve 
egyéb kisebb szervezetek a közpénzekből finanszírozott projektek irányításakor kötelesek a 
közbeszerzési szabályozást alkalmazni. Ez többféle akadályt teremt, különös tekintettel 
azon képességükre, hogy megbirkózzanak a szóban forgó eljárásokkal. 
A bonyolult eljárások problémája nem csupán az európai uniós szabályozás sajátja, hanem 
némely tagállamban is előfordul, az európai uniós határértékek alatti eljárások esetében. 
Ilyenkor a közbeszerzés tagállami szinten még bonyolultabbnak bizonyulhat, mint uniós 
szinten. Ugyanakkor ár-összehasonlítás nélkül rendkívül nehéz szemléltetni a források 
hatékony felhasználását. A kérdés megvitatása tehát az ár-összehasonlítás minimum-
előírásai, azaz az összehasonlító ajánlatok átlátható kialakítása felé fordítja a figyelmünket, 
mégpedig a további, túlzott adminisztratív terhek nélkül.  
Mindenesetre ahhoz, hogy a strukturális alapok elérjék potenciális célcsoportjaikat, 
mérsékelni kell a közbeszerzési szabályok bonyolultságát.  
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Ajánlások 

Olyan esetekben, amikor kisebb szervezetek irányítanak közfinanszírozású projekteket, a 
szerződések volumene kicsi. A szállítók és az ajánlatkérő szervek egyaránt azt állítják, 
hogy a közbeszerzési eljárásokat ilyen esetekben egyszerűsíteni kell. Az európai szereplők 
támogathatnák az átlátható ár-összehasonlítás minimum-előírásainak megállapításáról 
szóló vitát a szerződések kis volumene esetén, ezáltal megteremtve annak lehetőségét, 
hogy Unió-szerte csökkentsék a nemzeti közbeszerzési jogszabályokban foglalt, kis 
volumenű szerződésekre vonatkozó jogi rendelkezések sokféleségét.  
Továbbá annak érdekében, hogy mérsékeljük a kisebb szervezetekre 
kedvezményezettként háruló terheket, ajánlott lenne a közbeszerzési szakértők által 
nyújtott támogatás az operatív programok technikai segítségnyújtásra szánt 
költségvetéséből.  

 

A közbeszerzésben több új elemet is találunk, amelyek a kohéziós politika szereplőinek 
figyelmére érdemesek Unió-szerte. Különösen a zöld közbeszerzés vagy a fenntartható 
közbeszerzés – amely a termékek, illetve épületek életciklus-költségeire összpontosít – 
lenne megfelelő komponens a kohéziós politika keretében, igazodva az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseihez. Az 1083/2006/EK rendelet 17. cikke kimondja, hogy az alapok célkitűzéseit 
a fenntartható fejlődés keretében kell megvalósítani. A gyakorlatban valamennyi operatív 
programmal szemben elvárás, hogy horizontális elvként rögzítsék a környezeti 
fenntarthatóságot. A zöld közbeszerzés előmozdítása – a környezeti fenntarthatósághoz 
való pozitív hozzájárulásként – érdemben erősítené ezt az elvet.  
Hasonló megközelítést lehetne fontolóra venni a társadalmilag felelős közbeszerzésre 
vonatkozóan is, olyan szerény, de kézzel fogható elemként, amely hozzájárul a társadalmi 
befogadás célkitűzéséhez. Végül, de nem utolsósorban, a programok következő 
generációjában ösztönözni lehetne a közbeszerzés ezen új elemeihez kapcsolódó 
projekteket. Egy ilyen megközelítés különféle formákat ölthet, köztük az alábbiakat: 

 képzési kezdeményezések a zöld közbeszerzés és a társadalmilag felelős 
közbeszerzés tárgyában a helyi és regionális hatóságok számára, mégpedig a 
kapacitásépítés részeként, a nemzeti technikai segítségnyújtási programok 
keretében, vagy például a társadalmilag felelős közbeszerzés esetében az 
Európai Szociális Alap programjainak égisze alatt kínált technikai segítségnyújtás 
részeként; 

 az e-közbeszerzés támogatása az információs társadalommal foglalkozó operatív 
programok (amelyek gyakoriak az EU-12 körében) egyik elemeként.  

Ajánlások 

Az uniós kohéziós politika komoly pénzügyi volumenével ösztönzőleg hathat a közbeszerzés 
új komponenseire, például a zöld közbeszerzésre, a társadalmilag felelős közbeszerzésre 
vagy az e-közbeszerzésre.  
Ugyanakkor tekintettel a soron következő programozási időszakra, az ilyen elemek 
előmozdításához európai szinten – az Európai Bizottság és az Európai Parlament részéről –, 
valamint nemzeti szinten is hozzájárulásra és támogatásra lesz szükség. E célból fontos a 
nemzeti közbeszerzési hatóságok jövőbeli tájékoztatása és bevonása annak érdekében, 
hogy sikerüljön elnyerni a programirányító hatóságok szélesebb körének figyelmét. Ilyen 
európai és nemzeti szintű, összehangolt kezdeményezések nélkül a programirányító 
hatóságok a legalacsonyabb áron túl jellemzően kevesebb jelentőséget tulajdonítanak majd 
– vagy épp egyáltalán semmilyen jelentőséget – az egyéb odaítélési kritériumoknak. 

 


