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Módosítás1
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy noha a helyi és regionális 
hatóságok Európa legnagyobb beszerzői 
közé tartoznak és ezért jelentős szerepet 
játszanak a közbeszerzési szabályok 
végrehajtásában, a jogi szakértelem, a 
megfelelő képzés és a közbeszerzési 
iránymutatások terén általános
hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti 
szint alatti hatóságoknál;  

1. rámutat, hogy noha a helyi és regionális 
hatóságok Európa legnagyobb beszerzői 
közé tartoznak és ezért jelentős szerepet 
játszanak a közbeszerzési szabályok 
végrehajtásában, a versenyjog és a 
közbeszerzési törvény összetettsége 
következtében a jogi kerettel és annak 
végrehajtásával kapcsolatos szakértelem, a 
megfelelő képzés és a közbeszerzési 
iránymutatások terén gyakran
hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti 
szint alatti hatóságoknál;

Or. de

Módosítás 2
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy noha a helyi és regionális 
hatóságok Európa legnagyobb beszerzői 
közé tartoznak és ezért jelentős szerepet 
játszanak a közbeszerzési szabályok 
végrehajtásában, a jogi szakértelem, a 
megfelelő képzés és a közbeszerzési 
iránymutatások terén általános 
hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti 
szint alatti hatóságoknál; felhívja a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a 
közbeszerzési szabályokra – többek között 
a specifikus szempontokra, így a szociális, 
környezetvédelmi, sokszínűségi és 
egyenlőségi kritériumokra – vonatkozó 

1. rámutat, hogy noha a helyi és regionális 
hatóságok Európa legnagyobb beszerzői 
közé tartoznak és ezért jelentős szerepet 
játszanak a közbeszerzési szabályok 
végrehajtásában, a jogi szakértelem, a 
megfelelő képzés és a közbeszerzési 
iránymutatások terén általános 
hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti 
szint alatti hatóságoknál; felhívja a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a 
közbeszerzési szabályokra – többek között 
a specifikus szempontokra, így a szociális, 
környezetvédelmi, sokszínűségi és 
egyenlőségi kritériumokra – vonatkozó 
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tanfolyamokat, és e szabályok 
megértésének, illetve a helyi és regionális 
hatóságok igazgatási képességeinek 
javítása érdekében ösztönözzék az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazását;

tanfolyamokat, és e szabályok 
megértésének, illetve a helyi és regionális 
hatóságok igazgatási képességeinek 
javítása érdekében ösztönözzék az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazását; ezzel 
összefüggésben felveti a helyi és a 
regionális hatóságok közötti 
együttműködésen alapuló, regionális 
szintű közbeszerzési csoportosulások 
létrehozásának lehetőségét, ami a 
kapcsolatok és a kölcsönös tapasztalat- és 
információcsere révén jelentősen növelné 
a közbeszerzés hatékonyságát és 
eredményességét;

Or. hu

Módosítás 3
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy noha a helyi és regionális 
hatóságok Európa legnagyobb beszerzői 
közé tartoznak és ezért jelentős szerepet 
játszanak a közbeszerzési szabályok 
végrehajtásában, a jogi szakértelem, a 
megfelelő képzés és a közbeszerzési 
iránymutatások terén általános 
hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti 
szint alatti hatóságoknál; felhívja a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a 
közbeszerzési szabályokra – többek között 
a specifikus szempontokra, így a szociális, 
környezetvédelmi, sokszínűségi és 
egyenlőségi kritériumokra – vonatkozó
tanfolyamokat, és e szabályok 
megértésének, illetve a helyi és regionális 
hatóságok igazgatási képességeinek 
javítása érdekében ösztönözzék az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazását;

1. rámutat, hogy noha a helyi és regionális 
hatóságok Európa legnagyobb beszerzői 
közé tartoznak és ezért jelentős szerepet 
játszanak a közbeszerzési szabályok 
végrehajtásában, a jogi szakértelem, a 
megfelelő képzés és a közbeszerzési 
iránymutatások terén általános 
hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti 
szint alatti hatóságoknál; felhívja a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a 
közbeszerzési szabályokra – többek között 
a specifikus szempontokra, így a szociális, 
környezetvédelmi, sokszínűségi és 
egyenlőségi kritériumokra – vonatkozó
tanfolyamokat, és e szabályok 
megértésének, illetve a helyi és regionális 
hatóságok igazgatási képességeinek 
javítása érdekében ösztönözzék az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazását; továbbá 
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emlékeztet arra, hogy képzések 
bevezetésével, tájékoztatással és 
nyilvánosság biztosításával folytatni kell a 
regionális és helyi szintű korrupció 
feltárására és visszaszorítására irányuló 
erőfeszítéseket;

Or. hu

Módosítás 4
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék a 
2008-as pénzügyi évről szóló éves 
jelentésében megállapította, hogy a 
strukturális alapokból történő uniós 
finanszírozás megtagadásának két fő oka 
közül az egyik a közbeszerzési szabályok 
be nem tartása; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy a szabálytalanságok 
gyakran a szabályok nem megfelelő 
átültetéséből és a tagállamok által 
alkalmazott szigorúbb szabályozásból
erednek; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a regionális és helyi 
hatóságokkal együttműködve vizsgálják 
felül a strukturális alapok keretében 
végrehajtott különböző tevékenységekre és 
programokra vonatkozó közbeszerzési 
szabályokat e szabályok egységesítése és a 
közbeszerzés teljes jogi keretének 
egyszerűsítése érdekében, a hibakockázat 
csökkentésére és a strukturális alapok 
felhasználása hatékonyságának növelésére;

2. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék az 
uniós költségvetés végrehajtásáról szóló 
éves jelentéseiben – így a 2008-as 
pénzügyi évről szóló éves jelentésében is –
rendszeresen megállapítja, hogy a 
strukturális alapokból és a szociális 
alapból társfinanszírozott európai 
projektek megvalósítása során előforduló 
hibák vagy szabálytalanságok két fő oka 
közül az egyik az uniós közbeszerzési 
szabályok be nem tartása; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 
szabálytalanságok gyakran az uniós
szabályok nem megfelelő átültetéséből és a 
tagállamok által alkalmazott szabályozás 
eltéréseiből erednek; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a regionális és 
helyi hatóságokkal együttműködve 
vizsgálják felül a közbeszerzésre 
vonatkozó különböző szabályozásokat e 
szabályok egységesítése és a közbeszerzés 
teljes jogi keretének egyszerűsítése 
érdekében, elsősorban a hibakockázat 
csökkentésére és a strukturális alapok 
felhasználása hatékonyságának növelésére;

Or. pl
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Módosítás 5
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék a 
2008-as pénzügyi évről szóló éves 
jelentésében megállapította, hogy a 
strukturális alapokból történő uniós 
finanszírozás megtagadásának két fő oka 
közül az egyik a közbeszerzési szabályok 
be nem tartása; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy a szabálytalanságok 
gyakran a szabályok nem megfelelő 
átültetéséből és a tagállamok által 
alkalmazott szigorúbb szabályozásból 
erednek; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a regionális és helyi 
hatóságokkal együttműködve vizsgálják 
felül a strukturális alapok keretében 
végrehajtott különböző tevékenységekre és 
programokra vonatkozó közbeszerzési 
szabályokat e szabályok egységesítése és a 
közbeszerzés teljes jogi keretének 
egyszerűsítése érdekében, a hibakockázat 
csökkentésére és a strukturális alapok 
felhasználása hatékonyságának növelésére;

2. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék a 
2008-as pénzügyi évről szóló éves 
jelentésében megállapította, hogy a 
strukturális alapokból történő uniós 
finanszírozás megtagadásának két fő oka 
közül az egyik a közbeszerzési szabályok 
be nem tartása; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy a szabálytalanságok 
gyakran a szabályok nem megfelelő 
átültetéséből és a tagállamok által 
alkalmazott szigorúbb szabályozásból 
erednek; e tekintetben javasolja továbbá, 
hogy az uniós bővítési tárgyalások során a 
tagjelölt államok garantálják, hogy 
közbeszerzési törvényeik 
összeegyeztethetőek az uniós 
jogszabályokkal; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a regionális és helyi 
hatóságokkal együttműködve vizsgálják 
felül a strukturális alapok keretében 
végrehajtott különböző tevékenységekre és 
programokra vonatkozó közbeszerzési 
szabályokat e szabályok egységesítése és a 
közbeszerzés teljes jogi keretének 
egyszerűsítése érdekében, a hibakockázat 
csökkentésére és a strukturális alapok 
felhasználása hatékonyságának növelésére;

Or. hu

Módosítás 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
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és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is, nem 
utolsósorban azért, mert a hosszadalmas 
fellebbezési eljárásokat különböző 
szereplők megakasztják, következésképpen 
üdvözli, hogy a gazdasági fellendülési terv 
lehetővé teszi, hogy a nagyobb 
közbeszerzési projektekre a 
közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi 
hatóságok számára ezen új eljárások 
alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
rendeletekkel való összhangot;

és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő, valamint a 
különböző szereplők által megakasztott,
hosszadalmas fellebbezési eljárások 
formáját öltő bírósági eljárások kockázata 
is, következésképpen üdvözli, hogy a 
gazdasági fellendülési terv lehetővé teszi, 
hogy a nagyobb közbeszerzési projektekre 
a közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy
használják ki az eljárást, és nyújtsanak 
segítséget a helyi hatóságok számára ezen 
eljárások alkalmazásában, minden esetben 
biztosítva a rendes közbeszerzési 
szabályokkal és rendeletekkel való 
összhangot;

Or. en

Módosítás 7
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is, nem 
utolsósorban azért, mert a hosszadalmas 
fellebbezési eljárásokat különböző 
szereplők megakasztják, következésképpen 
üdvözli, hogy a gazdasági fellendülési terv 
lehetővé teszi, hogy a nagyobb 
közbeszerzési projektekre a 
közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi 
hatóságok számára ezen új eljárások 

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is,
legfőképpen a hosszadalmas fellebbezési
eljárások, következésképpen üdvözli, hogy 
a gazdasági fellendülési terv lehetővé teszi, 
hogy a nagyobb közbeszerzési projektekre 
a közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi 
hatóságok számára ezen új eljárások 
alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
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alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
rendeletekkel való összhangot;

rendeletekkel való összhangot;

Or. pl

Módosítás 8
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is, nem 
utolsósorban azért, mert a hosszadalmas 
fellebbezési eljárásokat különböző 
szereplők megakasztják, következésképpen 
üdvözli, hogy a gazdasági fellendülési terv 
lehetővé teszi, hogy a nagyobb 
közbeszerzési projektekre a 
közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi 
hatóságok számára ezen új eljárások 
alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
rendeletekkel való összhangot;

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is, nem 
utolsósorban azért, mert a hosszadalmas 
fellebbezési eljárásokat különböző 
szereplők megakasztják, következésképpen 
üdvözli, hogy a gazdasági fellendülési terv 
lehetővé teszi, hogy a nagyobb 
közbeszerzési projektekre a 
közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi
és regionális hatóságok számára ezen új 
eljárások végrehajtásában és
alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
rendeletekkel való összhangot;

Or. ro

Módosítás 9
Franz Obermayr

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is, nem 
utolsósorban azért, mert a hosszadalmas 
fellebbezési eljárásokat különböző 
szereplők megakasztják, következésképpen 
üdvözli, hogy a gazdasági fellendülési terv 
lehetővé teszi, hogy a nagyobb 
közbeszerzési projektekre a 
közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi 
hatóságok számára ezen új eljárások 
alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
rendeletekkel való összhangot;

3. úgy véli, hogy nem csupán a költségek 
és az összetettség jelenthetnek korlátozó 
tényezőket, hanem a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges idő is, nem 
utolsósorban azért, mert a hosszadalmas 
fellebbezési eljárásokat különböző 
szereplők megakasztják, és ezért 
szorgalmazza az e-közbeszerzésre és az 
űrlapok szabványosítására irányuló 
intézkedések fokozását; következésképpen 
üdvözli, hogy a gazdasági fellendülési terv 
lehetővé teszi, hogy a nagyobb 
közbeszerzési projektekre a 
közbeszerzésről szóló irányelvekben 
meghatározott eljárások gyorsított 
változatait alkalmazzák 2009-ben és 2010-
ben; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást és segítséget a helyi 
hatóságok számára ezen új eljárások 
alkalmazásában, minden esetben biztosítva 
a rendes közbeszerzési szabályokkal és 
rendeletekkel való összhangot;

Or. de

Módosítás 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
3a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a strukturális alapokkal 
kapcsolatban a gyorsított eljárások 
alkalmazásának lehetőségét a 2010 utáni 
időszakra is, valamint a befektetések 
növelése érdekében az ideiglenes 
küszöbérték-emelés meghosszabbításának 
lehetőségét;

Or. de
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Módosítás 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy némely esetben a 
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek azt eredményezték, hogy a 
korábban az infrastrukturális fejlesztés 
finanszírozására rendelkezésre álló európai 
uniós támogatások csökkentek; úgy véli, 
hogy amennyiben az Európai Unió meg 
akarja teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni, és e partnerség tekintetében 
egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a közbeszerzésekre és a 
strukturális alapokra vonatkozó 
végrehajtási szabályok egyértelmű 
kereteket szabjanak a köz- és a 
magánszféra partnerségei számára 
valamennyi érdekelt fél jogbiztonságának 
megteremtése, valamint az állami 
költségvetésekre gyakorolt nyomás 
mérséklése érdekében, a társfinanszírozás 
elvével összefüggésben és a világszintű 
gazdasági válságot követő időszakban;

4. fájlalja, hogy némely esetben a 
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek azt eredményezték, hogy a 
korábban az infrastrukturális fejlesztés 
finanszírozására rendelkezésre álló európai 
uniós támogatások csökkentek; úgy véli, 
hogy amennyiben az Európai Unió meg 
akarja teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a közbeszerzésekre és a 
strukturális alapokra vonatkozó 
végrehajtási szabályok egységes keretet
szabjanak a köz- és a magánszféra 
partnerségei számára valamennyi érdekelt 
fél jogbiztonságának megteremtése, 
valamint az állami költségvetésekre 
gyakorolt nyomás mérséklése érdekében, a 
társfinanszírozás elvével összefüggésben és 
a világszintű gazdasági válságot követő 
időszakban;

Or. en
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Módosítás 12
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy némely esetben a 
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek azt eredményezték, hogy a 
korábban az infrastrukturális fejlesztés 
finanszírozására rendelkezésre álló európai 
uniós támogatások csökkentek; úgy véli,
hogy amennyiben az Európai Unió meg 
akarja teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni, és e partnerség tekintetében 
egyértelmű szabályokat kell megállapítani;
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a közbeszerzésekre és a strukturális 
alapokra vonatkozó végrehajtási szabályok 
egyértelmű kereteket szabjanak a köz- és a 
magánszféra partnerségei számára 
valamennyi érdekelt fél jogbiztonságának 
megteremtése, valamint az állami 
költségvetésekre gyakorolt nyomás 
mérséklése érdekében, a társfinanszírozás 
elvével összefüggésben és a világszintű 
gazdasági válságot követő időszakban;

4. fájlalja, hogy némely esetben a 
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek – a rendkívül összetett 
közbeszerzési eljárások következtében –
azt eredményezték, hogy a korábban az 
infrastrukturális fejlesztés finanszírozására 
rendelkezésre álló európai uniós 
támogatások csökkentek; úgy véli, hogy 
amennyiben az Európai Unió meg akarja 
teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni, és e partnerség tekintetében 
egyértelmű szabályokat kell megállapítani;
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a közbeszerzésekre és a strukturális 
alapokra vonatkozó végrehajtási szabályok 
egyértelmű kereteket szabjanak a köz- és a 
magánszféra partnerségei számára 
valamennyi érdekelt fél jogbiztonságának 
megteremtése, valamint az állami 
költségvetésekre gyakorolt nyomás 
mérséklése érdekében, a társfinanszírozás 
elvével összefüggésben és a világszintű 
gazdasági válságot követő időszakban;

Or. pl

Módosítás 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy némely esetben a
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek azt eredményezték, hogy a 
korábban az infrastrukturális fejlesztés 
finanszírozására rendelkezésre álló európai 
uniós támogatások csökkentek; úgy véli, 
hogy amennyiben az Európai Unió meg 
akarja teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni, és e partnerség tekintetében 
egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a közbeszerzésekre és a 
strukturális alapokra vonatkozó 
végrehajtási szabályok egyértelmű 
kereteket szabjanak a köz- és a 
magánszféra partnerségei számára 
valamennyi érdekelt fél jogbiztonságának 
megteremtése, valamint az állami 
költségvetésekre gyakorolt nyomás 
mérséklése érdekében, a társfinanszírozás 
elvével összefüggésben és a világszintű 
gazdasági válságot követő időszakban;

4. fájlalja, hogy némely esetben a 
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek azt eredményezték, hogy a 
korábban az infrastrukturális fejlesztés 
finanszírozására rendelkezésre álló európai 
uniós támogatások csökkentek; úgy véli, 
hogy amennyiben az Európai Unió meg 
akarja teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a közbeszerzésekre és a 
strukturális alapokra vonatkozó 
végrehajtási szabályok egyértelmű 
kereteket szabjanak a köz- és a 
magánszféra partnerségei számára 
valamennyi érdekelt fél jogbiztonságának 
megteremtése, valamint az állami 
költségvetésekre gyakorolt nyomás 
mérséklése érdekében, a társfinanszírozás 
elvével összefüggésben és a világszintű 
gazdasági válságot követő időszakban;

Or. de

Módosítás 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. fájlalja, hogy némely esetben a 
strukturális alapokból a köz- és a 
magánszféra partnerségének keretében 
végrehajtandó infrastrukturális projektekre 
és a nemzeti szint alatti közbeszerzés 
alapján magánszereplőkkel kötött 
kapcsolódó szerződésekre biztosított 
összegek azt eredményezték, hogy a 
korábban az infrastrukturális fejlesztés 
finanszírozására rendelkezésre álló európai 
uniós támogatások csökkentek; úgy véli, 
hogy amennyiben az Európai Unió meg 
akarja teremteni az esélyeket arra, hogy az 
infrastruktúrát és a minőségi 
szolgáltatásokat érintő szükséges 
beruházások megvalósuljanak, a köz- és a 
magánszféra partnerségének akadályait fel 
kell számolni, és e partnerség tekintetében 
egyértelmű szabályokat kell megállapítani; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a közbeszerzésekre és a strukturális 
alapokra vonatkozó végrehajtási szabályok 
egyértelmű kereteket szabjanak a köz- és a 
magánszféra partnerségei számára 
valamennyi érdekelt fél jogbiztonságának 
megteremtése, valamint az állami 
költségvetésekre gyakorolt nyomás 
mérséklése érdekében, a társfinanszírozás 
elvével összefüggésben és a világszintű 
gazdasági válságot követő időszakban;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri a helyi és regionális hatóságok 
azon jogát, hogy a közszolgáltatások 

5. elismeri a helyi és regionális hatóságok 
azon jogát, hogy a közszolgáltatások 
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biztosításának legmegfelelőbb módját 
demokratikus módon válasszák meg, 
ideértve a tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozások 
igénybevételére vonatkozó határozatokat 
is; úgy véli, hogy az önkormányzatok 
közötti, szolgáltatások nyújtását célzó 
együttműködést kötelező pályáztatás nélkül 
is a házon belüli szolgáltatások 
nyújtásának jogszerű módjaként kellene 
elfogadni, és hogy a nemzeti szint alatti 
szereplőknek lehetőséget kellene kapniuk a
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
feladatok tulajdonukban lévő vagy általuk 
ellenőrzött vállalkozásokra való 
átruházására, feltéve, hogy e vállalkozások 
a külső piacon nem versengenek;
javasolja, hogy a Bizottság értékelje, hogy 
a Bíróság különböző ítéleteinek fényében 
a „közhatóság” és a „házon belüli 
szolgáltatások” fogalmát tekintve fennáll-
e még további jogi bizonytalanság, és 
szükség esetén tegyen lépéseket ezek 
egyértelművé tételére, a szubszidiaritás 
elvének figyelembevétele érdekében;

biztosításának legmegfelelőbb módját 
demokratikus módon, magánszektorból 
érkező partner bevonása nélkül válasszák 
meg, ideértve a tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozások 
igénybevételére vonatkozó határozatokat 
is; úgy véli, hogy az önkormányzatok vagy 
egyéb közintézmények közötti, 
szolgáltatások nyújtását célzó 
együttműködést kötelező pályáztatás nélkül 
is a szolgáltatások nyújtásának jogszerű 
módjaként kellene elfogadni, és hogy a 
nemzeti szint alatti szereplőknek 
lehetőséget kellene kapniuk a
közszolgáltatás-nyújtással kapcsolatos 
feladatok tulajdonukban lévő vagy általuk 
ellenőrzött vállalkozásokra való 
átruházására;

Or. en

Módosítás 16
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri a helyi és regionális hatóságok 
azon jogát, hogy a közszolgáltatások 
biztosításának legmegfelelőbb módját 
demokratikus módon válasszák meg, 
ideértve a tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozások 
igénybevételére vonatkozó határozatokat 
is; úgy véli, hogy az önkormányzatok 
közötti, szolgáltatások nyújtását célzó 
együttműködést kötelező pályáztatás nélkül 

5. elismeri a helyi és regionális hatóságok 
azon jogát, hogy a közszolgáltatások 
biztosításának legmegfelelőbb módját 
demokratikus módon válasszák meg, 
ideértve a tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozások 
igénybevételére vonatkozó határozatokat 
is, és csak általános közérdek esetén 
folyamodjanak állami beavatkozáshoz;
úgy véli, hogy az önkormányzatok közötti, 
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is a házon belüli szolgáltatások nyújtásának 
jogszerű módjaként kellene elfogadni, és 
hogy a nemzeti szint alatti szereplőknek 
lehetőséget kellene kapniuk a 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
feladatok tulajdonukban lévő vagy általuk 
ellenőrzött vállalkozásokra való 
átruházására, feltéve, hogy e vállalkozások 
a külső piacon nem versengenek; javasolja, 
hogy a Bizottság értékelje, hogy a Bíróság 
különböző ítéleteinek fényében a 
„közhatóság” és a „házon belüli 
szolgáltatások” fogalmát tekintve fennáll-e 
még további jogi bizonytalanság, és 
szükség esetén tegyen lépéseket ezek 
egyértelművé tételére, a szubszidiaritás 
elvének figyelembevétele érdekében;

szolgáltatások nyújtását célzó 
együttműködést kötelező pályáztatás nélkül 
is a házon belüli szolgáltatások nyújtásának 
jogszerű módjaként kellene elfogadni, és 
hogy a nemzeti szint alatti szereplőknek 
lehetőséget kellene kapniuk a 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
feladatok tulajdonukban lévő vagy általuk 
ellenőrzött vállalkozásokra való 
átruházására, feltéve, hogy e vállalkozások 
a külső piacon nem versengenek; javasolja, 
hogy a Bizottság értékelje, hogy a Bíróság 
különböző ítéleteinek fényében a 
„közhatóság” és a „házon belüli 
szolgáltatások” fogalmát tekintve fennáll-e 
még további jogi bizonytalanság, és 
szükség esetén tegyen lépéseket ezek 
egyértelművé tételére, a szubszidiaritás 
elvének figyelembevétele érdekében;

Or. ro

Módosítás 17
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri a helyi és regionális hatóságok 
azon jogát, hogy a közszolgáltatások 
biztosításának legmegfelelőbb módját 
demokratikus módon válasszák meg, 
ideértve a tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozások 
igénybevételére vonatkozó határozatokat 
is; úgy véli, hogy az önkormányzatok 
közötti, szolgáltatások nyújtását célzó 
együttműködést kötelező pályáztatás nélkül 
is a házon belüli szolgáltatások nyújtásának 
jogszerű módjaként kellene elfogadni, és 
hogy a nemzeti szint alatti szereplőknek 
lehetőséget kellene kapniuk a 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
feladatok tulajdonukban lévő vagy általuk 

5. elismeri a helyi és regionális hatóságok 
azon jogát, hogy a közszolgáltatások 
biztosításának legmegfelelőbb módját 
demokratikus módon válasszák meg, 
ideértve a tulajdonukban lévő vagy 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozások 
igénybevételére vonatkozó határozatokat 
is; úgy véli, hogy az önkormányzatok 
közötti, szolgáltatások nyújtását célzó 
együttműködést kötelező pályáztatás nélkül 
is a házon belüli szolgáltatások nyújtásának 
jogszerű módjaként kellene elfogadni, és 
hogy a nemzeti szint alatti szereplőknek 
lehetőséget kellene kapniuk a 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
feladatok tulajdonukban lévő vagy általuk 
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ellenőrzött vállalkozásokra való 
átruházására, feltéve, hogy e vállalkozások
a külső piacon nem versengenek; javasolja, 
hogy a Bizottság értékelje, hogy a Bíróság 
különböző ítéleteinek fényében a 
„közhatóság” és a „házon belüli 
szolgáltatások” fogalmát tekintve fennáll-e 
még további jogi bizonytalanság, és 
szükség esetén tegyen lépéseket ezek 
egyértelművé tételére, a szubszidiaritás 
elvének figyelembevétele érdekében;

ellenőrzött vállalkozásokra való 
átruházására, feltéve, hogy e vállalkozások 
a külső piacon nem versengenek; javasolja, 
hogy a Bizottság értékelje, hogy a Bíróság 
különböző ítéleteinek fényében a 
„közhatóság” és a „házon belüli 
szolgáltatások” fogalmát tekintve fennáll-e 
még további jogi bizonytalanság, és 
szükség esetén tegyen lépéseket ezek 
egyértelművé tételére, a szubszidiaritás 
elvének figyelembevétele érdekében;
szorgalmazza a „házon belüli” 
fogalmának meghatározását, elsősorban a 
helyi tömegközlekedés tekintetében;

Or. de

Módosítás 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
5a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat arra, hogy a Bizottság 
közbeszerzésre vonatkozó 
kezdeményezéseit jobban össze kell 
hangolni annak érdekében, hogy ne 
kerüljön veszélybe az európai 
közbeszerzési irányelvekkel való összhang, 
jogi problémákat okozva a szereplők 
számára; ezzel összefüggésben felszólít az 
Európai Bizottságon belüli koordináció 
javítására, többek között egy világos 
szerkezetű, egységes weboldal 
létrehozásával, amely előmozdítaná a 
jogalkotási átláthatóságot e területen;

Or. de
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Módosítás 19
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
5a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) támogatására 
irányuló általános uniós célkitűzésekkel 
összhangban bátorítani kell a kkv-kat a 
helyi és a regionális hatóságok által 
lefolytatott közbeszerzésben való 
részvételre. A kkv-k fokozott részvételét a 
megfelelő tájékoztatás, tanácsadás és 
képzés, valamint a gyakorlati 
segítségnyújtás és a megfelelő 
szabályozási környezet segítségével lehet 
biztosítani; 

Or. hu

Módosítás20
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat arra, hogy a helyi és 
regionális szintű közbeszerzési eljárások 
során növelni kell a fizetési fegyelmet az 
ajánlatkérő szervek részéről, különösen 
azért, mert az elvégzett munka 
kifizetésének elmulasztása gyakran azt 
eredményezi, hogy a pénzügyi 
tartalékokkal nem rendelkező kkv-k 
csődbe mennek és megszűnnek;

Or. hu
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Módosítás 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy a megfelelő 
közbeszerzési szabályokat tegye 
egyértelműbbé, és vizsgálja felül a jogi 
keretet annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztesse a helyi hatóságok 
hatáskörét és azon jogát, hogy saját 
területük fejlesztésének módjáról maguk 
döntsenek.

6. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
Parlamenttel, a Tanáccsal és a regionális 
és helyi kormányzatokkal szoros 
együttműködésben dolgozza ki a
megfelelő közbeszerzési szabályokat,
amelyek elég egyértelműek ahhoz, hogy az 
ajánlatkérő szervek meg tudják állapítani, 
mely építési beruházásra irányuló 
szerződéseket és koncessziókat kell 
pályáztatni, és így meg tudják 
különböztetni ezeket azoktól a 
városfejlesztési projektektől, amelyeknél 
nincsen kötelezettség a szerződések 
közbeszerzési eljárás keretében történő 
odaítélésére.    

Or. de

Módosítás 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződéseket nehéz különválasztani a 
közhatóságok városrendezési 
tevékenységeitől, és egyetért azokkal az
aggályokkal, amelyeket számos helyi 
hatóság is megfogalmazott a Bíróság 
városfejlesztéssel kapcsolatos 
határozatainak értelmezésére adott 
válaszként; határozottan úgy véli, hogy a 
közbeszerzési szabályok operatív és jogi 
szempontból szigorú alkalmazása 
akadályozhatja a városfejlesztést; felhívja a 

6. egyetért azokkal az aggályokkal, 
amelyeket számos helyi hatóság is 
megfogalmazott a Bíróság 
városfejlesztéssel kapcsolatos 
határozatainak értelmezésére adott 
válaszként; határozottan úgy véli, hogy a 
közbeszerzési szabályok operatív és jogi 
szempontból szigorú alkalmazása 
akadályozhatja a városfejlesztést; felhívja a 
Bizottságot, hogy a megfelelő 
közbeszerzési szabályokat tegye 
egyértelműbbé oly módon, hogy lehetővé 
váljon a közszféra és a magánszektor 
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Bizottságot, hogy a megfelelő 
közbeszerzési szabályokat tegye 
egyértelműbbé, és vizsgálja felül a jogi 
keretet annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztesse a helyi hatóságok hatáskörét
és azon jogát, hogy saját területük 
fejlesztésének módjáról maguk döntsenek.

közötti földszerződések szükségtelen 
pályáztatás nélküli megkötése anélkül, 
hogy veszélybe kerülne a helyi hatóságok
hatásköre és azon joga, hogy saját 
területük fejlesztésének módjáról maguk 
döntsenek; nagy érdeklődéssel várja a 
Bíróságnak a C-451/08. sz. ügyben hozott 
határozatát; egyetért a Bíróság 
főtanácsnokának a C-451/08. számú 
ügyben 2009. november 17-én kifejtett 
álláspontjával: „Ezeket a széleskörű és 
nagyratörő célokat figyelembe kell venni 
az irányelv értelmezése során, de nem 
szabad azt feltételezni, hogy az intézkedés 
céljára való tekintettel hatályát a 
végtelenségig ki lehet terjeszteni.” (35. 
bekezdés); ellenkező esetben fennáll a 
veszélye annak, hogy „valamennyi 
várostervezési tevékenyég az irányelv 
hatálya alá esik, mivel az építési 
munkálatok esetleges kivitelezéséről szóló 
rendelkezések – természetükből adódóan –
alapvetően megváltoztatják a kérdéses 
földterület értékét”.

Or. en


