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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési piacok kiemelt gazdasági jelentőségűek, tekintettel 

arra, hogy a közbeszerzési kiadások a becslések szerint a globális GDP 20%-át teszik ki, 

és hangsúlyozza, hogy a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférés 

javítása, valamint az európai vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételek 

kialakítása ezért az áruk és szolgáltatások kereskedelme növekedésének jelentős 

hajtóereje lehet, továbbá szélesebb választékhoz és az uniós és harmadik országbeli 

adófizetők számára nagyobb értékhez vezethet; 

2. rámutat, hogy a harmadik országok közbeszerzési piacai gyakran de jure és/vagy de 

facto zárva vannak az uniós ajánlattevők előtt; ösztönzi a Bizottságot, hogy gyűjtsön és 

nyújtson jobb adatokat a nemzetközi közbeszerzési eljárásokról; emlékeztet arra, hogy a 

Bizottság becslései szerint protekcionista intézkedések miatt jelenleg a globális 

közbeszerzési piac több mint fele el van zárva a szabad nemzetközi versenytől, és az 

ilyen intézkedések száma globális szinten egyre nő, míg megközelítőleg 352 milliárd 

euró értékben az uniós közbeszerzési piac nyitva áll a közbeszerzésről szóló WTO-

megállapodás (GPA) tagállamainak ajánlattevői előtt; hangsúlyozza, hogy az Uniónak 

anélkül kell kezelnie ezt az egyensúlyhiányt, hogy protekcionista intézkedésekhez 

folyamodna; felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai vállalkozások 

hasonló mértékben jussanak piacra, mint a külföldi versenytársak az uniós piacon, és 

megjegyzi, hogy a javasolt nemzetközi közbeszerzési eszköz bizonyos feltételek mellett 

segítheti a nagyobb mértékű piacra jutást; 

3. üdvözli, hogy a közbeszerzés területén a Bizottság fellépésének 6 elsőbbséget élvező 

területe közül az egyik a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés javítása; 

hangsúlyozza, hogy a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz – köztük az 

országosnál alacsonyabb szintű piacokhoz – való hozzáférés javítása az uniós 

kereskedelmi tárgyalások során erős offenzív érdek, mivel számos uniós vállalkozás a 

különböző ágazatokban igencsak versenyképes; hangsúlyozza, hogy az európai 

vállalatok külföldi pályázatokon való rézvételének maximalizálására tekintettel a 

jövőben valamennyi kereskedelmi megállapodásnak tartalmaznia kell az állami 

közbeszerzéseket; felszólítja a Bizottságot, hogy az Unió szabadkereskedelmi 

megállapodásaiban rögzített, a közbeszerzési piacokra vonatkozó rendelkezések 

tekintetében biztosítsa azok betartását és megfelelő végrehajtását; emlékeztet arra, hogy 

a kereskedelmi megállapodásokat kell felhasználni a harmadik országok közbeszerzési 

piacaihoz való hozzáférés javítására, és emlékeztet, hogy ez a jobb hozzáférés és a 

korszerű, hatékony és átlátható közbeszerzési eljárásokra vonatkozó megerősített 

szabályok – melyek alapvető fontosságúak az adófizetők pénzéért nagyobb érték 

biztosításához – kell képezzék az EU által kötendő minden kereskedelmi megállapodás 

kulcselemeit, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartva az uniós közbeszerzési 

irányelvekbe foglalt, legitim, a közpolitikai célkitűzéseket; hangsúlyozza, hogy a 

harmadik országok gazdasági szereplőinek a közbeszerzési szerződések odaítéléséhez 

meg kell felelniük a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben lefektetett 
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uniós szociális és környezetvédelmi kritériumoknak, és ezzel összhangban ösztönzi, 

hogy az ilyen szerződések odaítélésekor a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 

kritériumát alkalmazzák; megállapítja, hogy a kétoldalú és a szubregionális 

szabadkereskedelmi megállapodások nem minden esetben biztosítanak teljes körű 

hozzáférést a közbeszerzési piacokhoz; felkéri a Bizottságot, hogy tárgyalások útján érje 

el a harmadik országok közbeszerzési piacai tekintetében a lehető legnagyobb fokú 

hozzáférést; 

4. hangsúlyozza, hogy a harmadik országok közbeszerzési piacainak megnyitására 

irányuló minden stratégiának konkrétan kell orvosolnia a kkv-k előtt álló akadályokat és 

a kkv-k egyedi igényeit, hogy megkönnyítsék piacra jutásukat, mivel a harmadik 

országok közbeszerzési piacaira való betörés tekintetében különösen hátrányos 

helyzetben vannak; úgy véli, hogy a kkv-k harmadik országbeli új versenytársakkal való 

szembenézésének hatásait is kellőképpen meg kell vizsgálni; felhívja a Bizottságot, 

hogy ösztönözze a kkv-barát közbeszerzési eljárásoknak (többek között a határokon 

átnyúló kezdeményezéseknek és a tenderek különböző részekre való bontásának) a 

kereskedelmi megállapodásokba történő belefoglalását; hangsúlyozza, hogy különösen 

a kkv-k számára előny származhat abból, ha a harmadik országokkal folytatott 

közbeszerzési eljárásokban elektronikus közbeszerzésen keresztül digitalizálódnak; 

5. rámutat, hogy a fő feltörekvő gazdaságok, mint Brazília, India, Kína és Oroszország, 

még nem részei a GPA-nak, ugyanakkor Kína és Oroszország tekintetében már 

folyamatban van a hivatalos csatlakozási eljárás, és kéri a Bizottságot, hogy bátorítsa és 

támogassa a harmadik országokat a GPA-hoz való csatlakozásra irányuló erőfeszítéseik 

során, mivel hosszú távon a multilaterális és a plurilaterális megállapodások képviselik 

az egyenlő versenyfeltételek megteremtésének legjobb módját; hangsúlyozza, hogy a 

nagyratörő közbeszerzési rendelkezéseket tartalmazó kétoldalú kereskedelmi 

megállapodások, amelyek tiszteletben tartják a GPA alapjául szolgáló elveket; a 

megerősített multilaterális együttműködés ugródeszkái lehetnek; 

6. kiemeli a GPA jelentőségét, mely nemcsak de jure biztosít hozzáférést harmadik 

országok közbeszerzési piacaihoz, de meg is erősíti a közbeszerzési eljárások 

átláthatóságát és kiszámíthatóságát; bátorítja a Bizottságot, hogy ösztönözze globális és 

összetartó normák kidolgozásának elősegítését az átlátható közbeszerzésekhez mint a 

korrupció elleni küzdelem fontos eszközéhez; konkrétabban kéri a Bizottságot, hogy 

törekedjen olyan közös közbeszerzési szabályokról szóló rendelkezéseket belefoglalni a 

kereskedelmi megállapodásokba, melyek lehetővé teszik a korrupció jelentését, az 

eljárások egyszerűsítését és az ajánlattevők feddhetetlenségének és átláthatóságának 

megerősítését. 
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