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Módosítás 1
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a közbeszerzési 
gyakorlatok fontos szerepet játszanak a 
közkiadások hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a növekedésre és innovációra 
gyakorolt hatásában, amelyek mind a 
kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak;

1. véleménye szerint az átlátható és hiteles
közbeszerzési gyakorlatok különösen 
fontos szerepet játszanak a közkiadások
hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a növekedésre és innovációra 
gyakorolt hatásában, amelyek mind a 
kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogy egyes megbízásokra 
és ágazatokra alkalmazható-e a 
gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat 
kritériuma, mivel a legalacsonyabb ár 
nem optimális kritérium az olyan politikai 
célok követésekor, mint az innováció 
támogatása és a források 
felhasználásának hatékonysága;

Or. lt

Módosítás 2
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a közbeszerzési 
gyakorlatok fontos szerepet játszanak a 
közkiadások hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a növekedésre és innovációra 
gyakorolt hatásában, amelyek mind a 
kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak;

1. véleménye szerint az átlátható és hiteles
közbeszerzési gyakorlatok különösen 
fontos szerepet játszanak a közkiadások 
hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a növekedésre és innovációra 
gyakorolt hatásában, amelyek mind a 
kohéziós politika átfogó céljai közé 
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tartoznak; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogy egyes megbízásokra 
és ágazatokra alkalmazható-e a 
gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat 
kritériuma, mivel a legalacsonyabb ár 
nem optimális kritérium az olyan politikai 
célok követésekor, mint az innováció 
támogatása és a források 
felhasználásának hatékonysága;

Or. lt

Módosítás 3
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a közbeszerzési 
gyakorlatok fontos szerepet játszanak a 
közkiadások hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a növekedésre és innovációra 
gyakorolt hatásában, amelyek mind a 
kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak;

1. véleménye szerint a közbeszerzési 
gyakorlatok fontos szerepet játszanak a 
közkiadások hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a tartós növekedésre és 
innovációra gyakorolt hatásában, amelyek 
mind a kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak; rámutat arra, hogy a 
közbeszerzés során nem a legalacsonyabb 
ár elvét kellene követni, hanem a tartós 
ajánlatokat kellene figyelembe venni, 
amelyek az életciklussal járó költségekkel 
együtt különösen kedvezőek;

Or. en

Módosítás 4
Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a közbeszerzési 
gyakorlatok fontos szerepet játszanak a 
közkiadások hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a növekedésre és innovációra 
gyakorolt hatásában, amelyek mind a 
kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak;

1. véleménye szerint a közbeszerzési 
gyakorlatok fontos szerepet játszanak a 
közkiadások hatékonyságában, illetve a 
közberuházásoknak a gazdaságra, 
különösen a tartós növekedésre és 
innovációra gyakorolt hatásában, amelyek 
mind a kohéziós politika átfogó céljai közé 
tartoznak; rámutat arra, hogy a 
közbeszerzés során nem a legalacsonyabb 
ár elvét kellene követni, hanem a tartós 
ajánlatokat kellene figyelembe venni, 
amelyek az életciklusköltségekkel együtt 
különösen kedvezőek;

Or. en

Módosítás 5
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy terjesszen a tagállamok elé egységes, 
szabványosított modellre vonatkozó 
javaslatot a közbeszerzések jogi keretének 
harmonizálása érdekében;

Or. ro

Módosítás 6
Peter Simon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a közberuházások 2. véleménye szerint a közberuházások 
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fokozatos decentralizálására tekintettel –
kétharmadukat ugyanis nemzetinél 
alacsonyabb szintű kormányzatok hajtják 
végre – a helyi és regionális ajánlatkérő 
szerveknek kellene a vezető szerepet 
betölteniük az uniós közbeszerzési 
szabályok felülvizsgálata során, amely 
folyamat eredményeképpen megnövekedett 
autonómiát kellene kapniuk e szerveknek a 
szükségleteikhez megfelelőnek ítélt 
eszközök beszerzéséhez;

fokozatos decentralizálására tekintettel –
kétharmadukat ugyanis nemzetinél 
alacsonyabb szintű kormányzatok hajtják 
végre – különösen a helyi és regionális 
ajánlatkérő szervekre gyakorolt hatásokra 
kellene figyelmet fordítani az uniós 
közbeszerzési szabályok felülvizsgálata 
során, amely folyamat eredményeképpen 
megnövekedett autonómiát kellene kapniuk 
e szerveknek a szükségleteikhez 
megfelelőnek ítélt eszközök beszerzéséhez;

Or. de

Módosítás 7
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a közberuházások 
fokozatos decentralizálására tekintettel –
kétharmadukat ugyanis nemzetinél 
alacsonyabb szintű kormányzatok hajtják 
végre – a helyi és regionális ajánlatkérő 
szerveknek kellene a vezető szerepet 
betölteniük az uniós közbeszerzési 
szabályok felülvizsgálata során, amely 
folyamat eredményeképpen megnövekedett 
autonómiát kellene kapniuk e szerveknek a 
szükségleteikhez megfelelőnek ítélt 
eszközök beszerzéséhez;

2. véleménye szerint a közberuházások 
fokozatos decentralizálására tekintettel –
kétharmadukat ugyanis nemzetinél 
alacsonyabb szintű kormányzatok hajtják 
végre – a helyi és regionális ajánlatkérő 
szerveknek kellene a vezető szerepet 
betölteniük az uniós közbeszerzési 
szabályok felülvizsgálata során, amely 
folyamat eredményeképpen megnövekedett 
autonómiát és rugalmasságot kellene 
kapniuk e szerveknek a szükségleteikhez 
megfelelőnek ítélt eszközök beszerzéséhez;

Or. de

Módosítás 8
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a viszonylag csekély 
volumenű megbízások helyi és regionális 
ajánlatkérő szervek által történő 
odaítélésére vonatkozó egyszerűsített 
eljárási keret hozzájárulna ahhoz, hogy az 
adminisztratív költségeket éppen ott 
csökkentse, ahol aránytalanok lennének; 
emlékeztet azonban arra, hogy egy ilyen 
egyszerűsített eljárási keret nem mehet az 
előírt átláthatóság és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás rovására;

Or. en

Módosítás 9
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy támogatni kell a helyi és 
regionális hatóságokat ajánlatkérő 
szervként betöltött funkciójukban a 
közösségi források késedelmek miatti 
elvesztésének elkerülése, valamint a 
strukturális alapokból származó források 
igénybevételének növelése érdekében; úgy 
véli, hogy ezáltal gondos eljárás mellett el 
lehetne érni, hogy a helyi és regionális 
szintű ajánlatkérő szervek gyorsított 
közbeszerzési eljárást alkalmazzanak, 
aminek révén megakadályozható lenne a 
projektek végrehajtásának veszélyeztetése, 
különösen a közbeszerzésen alapuló 
óriásprojektek végrehajtása;

Or. ro
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Módosítás 10
Karima Delli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. azt kéri, hogy helyi, regionális és 
nemzeti szinten a képviselők, tisztviselők 
és szakértők szélesebb körben férjenek 
hozzá a közbeszerzésről szóló uniós 
jogszabályokra vonatkozó egyértelmű 
információkhoz, illetve az említett 
szereplők közötti szoros együttműködésre 
hív fel;

Or. en

Módosítás 11
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a kkv-k 
hatalmas potenciállal rendelkeznek a 
munkahelyteremtés, a növekedés és az 
innováció tekintetében, és ezért további 
intézkedések bevezetését kéri a kkv-k 
közbeszerzésekben való részesedésének 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. alapvető fontosságúnak tartja a 
határokon átnyúló együttműködés 
növelését szolgáló eszközök kialakítását a 
közbeszerzés szintjén azért, hogy javuljon 
a kiadások hatékonysága a kohéziós 
politika eszközeivel finanszírozott 
programok végrehajtása során;

3. alapvető fontosságúnak tartja a 
határokon átnyúló együttműködés 
növelését szolgáló eszközök kialakítását a 
közbeszerzés szintjén azért, hogy javuljon 
a kiadások hatékonysága a kohéziós 
politika eszközeivel finanszírozott 
programok végrehajtása során; úgy véli, 
hogy a határokon átnyúló közbeszerzés 
keretében feltétlenül szükségesek a 
szellemi tulajdon jogának 
megfontolásaira vonatkozó észrevételek;

Or. ro

Módosítás 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. alapvető fontosságúnak tartja a 
határokon átnyúló együttműködés 
növelését szolgáló eszközök kialakítását a 
közbeszerzés szintjén azért, hogy javuljon 
a kiadások hatékonysága a kohéziós 
politika eszközeivel finanszírozott 
programok végrehajtása során;

3. alapvető fontosságúnak tartja a 
határokon átnyúló együttműködés 
növelését szolgáló eszközök kialakítását a 
közbeszerzés szintjén, illetve ennek során 
a kkv-k számára a határokon átnyúló, a 
foglalkoztatási szint fenntartását szolgáló 
eljárásokhoz való megfelelő hozzáférés 
biztosítását azért, hogy javuljon a kiadások 
hatékonysága a kohéziós politika 
eszközeivel finanszírozott programok 
végrehajtása során;

Or. ro

Módosítás 14
Peter Simon

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. alapvető fontosságúnak tartja a 
határokon átnyúló együttműködés 
növelését szolgáló eszközök kialakítását a 
közbeszerzés szintjén azért, hogy javuljon 
a kiadások hatékonysága a kohéziós 
politika eszközeivel finanszírozott 
programok végrehajtása során;

3. alapvető fontosságúnak tartja a 
határokon átnyúló együttműködés 
növelését szolgáló eszközök kialakítását a 
közbeszerzés szintjén például azért, hogy 
javuljon a kiadások hatékonysága a 
kohéziós politika eszközeivel 
finanszírozott programok végrehajtása 
során;

Or. de

Módosítás 15
Karima Delli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri az közigazgatási hatóságokat, 
hogy a nyilvánosság szempontjából 
hatékonyabb kommunikációs 
kampányokat folytassanak az ajánlattételi 
felhívások és az ajánlatok benyújtására 
való felhívások céljából, amelyek felkeltik 
sok potenciális kedvezményezett 
érdeklődését, amennyiben egyértelművé 
teszik, hogy a jövőbeli projektek során 
fennáll a társfinanszírozás lehetősége; 
nyomatékosan utal arra, hogy ehhez 
technikai támogatás szükséges, amelyet 
elegendő forrásokkal kell ellátni;

Or. en

Módosítás 16
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a költségcsökkentés, a 
jogbiztonság és a közbeszerzési szabályok 
leegyszerűsítése iránti – bármennyire is 
fontos – igényt gondosan össze kell vetni
bármilyen változtatásnak a helyi és 
regionális hatóságokra, valamint a kkv-kra 
gyakorolt hatásával, és e kihatásokat 
kezdettől fogva világosan meg kell nevezni 
és fel kell mérni;

4. megjegyzi, hogy az eljárások 
felülvizsgálatának meg kell felelnie a 
költségcsökkentés, a jogbiztonság és a 
közbeszerzési szabályok leegyszerűsítése 
követelményeinek, ennek során azonban 
egy egyidejűleg lezajló harmonizálás 
során értékelési alapként kell figyelembe 
venni bármilyen változtatásnak a helyi és 
regionális hatóságokra, valamint a kkv-kra 
gyakorolt hatását;

Or. it

Módosítás 17
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a költségcsökkentés, a 
jogbiztonság és a közbeszerzési szabályok 
leegyszerűsítése iránti – bármennyire is 
fontos – igényt gondosan össze kell vetni 
bármilyen változtatásnak a helyi és 
regionális hatóságokra, valamint a kkv-kra 
gyakorolt hatásával, és e kihatásokat 
kezdettől fogva világosan meg kell nevezni 
és fel kell mérni;

4. úgy véli, hogy az uniós közbeszerzési 
jog továbbfejlesztése során azt kell 
megcélozni, hogy a közbeszerzési eljárás 
egyszerre váljon egyszerűbbé, 
költségkímélőbbé, illetve középosztály- és 
befektetőbaratábbá, és ezért megjegyzi, 
hogy a költségcsökkentés, a jogbiztonság 
és a közbeszerzési szabályok 
leegyszerűsítése iránti – bármennyire is 
fontos – igényt gondosan össze kell vetni 
bármilyen változtatásnak a helyi és 
regionális hatóságokra, valamint a kkv-kra 
gyakorolt hatásával, és e kihatásokat 
kezdettől fogva világosan meg kell nevezni 
és fel kell mérni;

Or. de

Módosítás 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a költségcsökkentés, a 
jogbiztonság és a közbeszerzési szabályok 
leegyszerűsítése iránti – bármennyire is 
fontos – igényt gondosan össze kell vetni 
bármilyen változtatásnak a helyi és 
regionális hatóságokra, valamint a kkv-kra 
gyakorolt hatásával, és e kihatásokat 
kezdettől fogva világosan meg kell nevezni 
és fel kell mérni;

4. megjegyzi, hogy a költségcsökkentés, a 
jogbiztonság és a közbeszerzési szabályok 
leegyszerűsítése iránti – bármennyire is 
fontos – igényt gondosan össze kell vetni 
bármilyen változtatásnak a helyi és 
regionális hatóságokra, valamint a kkv-kra 
gyakorolt hatásával, és e kihatásokat 
kezdettől fogva világosan meg kell nevezni 
és fel kell mérni azért, hogy az illetékes 
hatóságokra ne nehezedjen túlzott teher;

Or. fr

Módosítás 19
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tartsanak képzéseket, 
folytassanak konzultációkat és 
figyelemfelkeltő kampányokat, amelyek 
regionális és helyi önkormányzatokra és a 
kkv-kra irányulnak, valamint vonjanak be 
más érdekelteket is a közbeszerzésben való 
tájékozott részvétel biztosítása és a hibák 
gyakoriságának csökkentése érdekében; 

Or. lt

Módosítás 20
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tartsanak képzéseket, 
folytassanak konzultációkat és 
figyelemfelkeltő kampányokat, amelyek 
regionális és helyi önkormányzatokra és a 
kkv-kra irányulnak, valamint vonjanak be 
más érdekelteket is a közbeszerzésben való 
tájékozott részvétel biztosítása és a hibák 
gyakoriságának csökkentése érdekében; 

Or. lt

Módosítás 21
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa egy elektronikus nyilvántartási 
rendszer kialakítását hiteles, korlátozott 
időre érvényes „pályázati útlevelek” 
kiállítása céljából, ami hozzájárulhatna a 
kkv-k közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatos közigazgatási terheinek 
csökkenéséhez;

Or. en

Módosítás 22
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák arra 



PE466.987v01-00 14/29 AM\868916HU.doc

HU

irányuló erőfeszítéseiket, hogy a helyi és 
regionális hatóságok ajánlatkérő szervei 
szerezzék meg az innovatív közbeszerzés 
érdekében szükséges szakértelmet;

Or. en

Módosítás 23
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy a pályázati 
költségek csökkenéséhez az európai 
közbeszerzési jog szigorú alaki 
követelményeinek a hatékonyság és 
gazdaságosság javára történő 
visszaszorítására (best value for money, 
azaz a legjobb ár-érték arány) és az 
ajánlatkérő szervek döntési 
szabadságának növelésére van szükség;

Or. de

Módosítás 24
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. azon a véleményen van, hogy a kkv-
kat támogatni kellene a helyi és regionális 
hatóságok közbeszerzéseiben való 
részvétel tekintetében, hogy optimálisan ki 
lehessen használni gazdasági és innovatív 
képességeiket a közbeszerzés keretében;  
azon a véleményen van, hogy előnyös 
lenne a pályázati kiírások javítása a 
részvételi feltételek és az esélyegyenlőség 
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biztosítása tekintetében különösen a 
kiválasztási szakaszokban, amelyek a kkv-
k számára a legnagyobb akadálynak 
bizonyultak a pályázati kiírásokban való 
részvétel tekintetében;

Or. ro

Módosítás 25
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. azon a véleményen van, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek döntő 
jelentőségűek ahhoz, hogy az Európai 
Unió végre tudja hajtani az egyes 
területeken szükséges beruházásokat; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg a 
fennálló akadályok eltávolításához 
szükséges lépéseket, és szabályok alapján 
alkosson átfogó keretet a közbeszerzés és 
a strukturális alapok számára a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
alkalmazására vonatkozóan; javasolja a 
tagállamoknak, hogy rugalmasabban 
alakítsák jogi előírásaikat, és biztosítsák a 
törvényi rendelkezések következetességét a 
köz- és magánszféra közötti partnerségek 
hatékonyabb létrehozásának lehetővé 
tétele céljából;

Or. ro

Módosítás 26
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. megállapítja, hogy a közbeszerzési 
szabályozás különösen a kis 
önkormányzatok, valamint a kkv-k 
számára nagyon bonyolult, ezért kéri, 
hogy a Bizottság vizsgálja meg, hogyan 
lehetne egyszerűsített közbeszerzési 
szabályokat alkalmazni a kis ajánlatkérő 
szervekre;

Or. de

Módosítás 27
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

5. kéri a Bizottságot, hogy vegye tekintetbe
a közbeszerzési szabályok betartásának 
elmulasztását, amelyet a Számvevőszék 
számos alkalommal megállapított az ERFA 
és a Kohéziós Alap projektjeinek 
megvalósítása során, annál is inkább, mert 
az a Számvevőszék jelentése szerint 2009-
ben a számszerűsíthető hibák 43%-át tette 
ki, és arra vezethető vissza, hogy a 
közbeszerzési eljárás túl bonyolult, és 
nincs összefüggés ezen eljárások és a 
strukturális alapok, valamint a kohéziós 
alap igénybevételére irányuló eljárások 
között;

Or. it

Módosítás 28
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

5. sajnálja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki; kéri a Bizottságot, hogy a 
tagállami, regionális és helyi 
hatóságokkal együtt hatékonyan orvosolja 
ezeket a hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 29
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

5. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja ki és
hatékonyan orvosolja a közbeszerzési 
szabályok betartásának elmulasztását, 
amelyet a Számvevőszék számos 
alkalommal megállapított az ERFA és a 
Kohéziós Alap projektjeinek megvalósítása 
során, és amely a Számvevőszék jelentése 
szerint 2009-ben a számszerűsíthető hibák 
43%-át tette ki, és gyakran arra vezethető 
vissza, hogy az uniós előírások nem 
megfelelően kerülnek átültetésre a 
nemzeti jogba; ezért jóváhagyja a 
Bizottság azon intézkedéseit, amelyek a 
tagállamokkal és a regionális és helyi 
önkormányzatokkal való együttműködésre 
irányulnak a közbeszerzésre vonatkozó 
előírások felülvizsgálata során azok 
egyszerűsítése, így a hibák kockázatának 
csökkentése és a strukturális alapok által 
rendelkezésre bocsátott eszközök hatékony 
felhasználásának biztosítása céljából;
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Or. lt

Módosítás 30
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

5. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja ki és
hatékonyan orvosolja a közbeszerzési 
szabályok betartásának elmulasztását, 
amelyet a Számvevőszék számos 
alkalommal megállapított az ERFA és a 
Kohéziós Alap projektjeinek megvalósítása 
során, és amely a Számvevőszék jelentése 
szerint 2009-ben a számszerűsíthető hibák 
43%-át tette ki, és gyakran arra vezethető 
vissza, hogy az uniós előírások nem 
megfelelően kerülnek átültetésre a 
nemzeti jogba; ezért jóváhagyja a 
Bizottság azon intézkedéseit, amelyek a 
tagállamokkal és a regionális és helyi 
önkormányzatokkal való együttműködésre 
irányulnak a közbeszerzésre vonatkozó 
előírások felülvizsgálata során azok 
egyszerűsítése, így a hibák kockázatának 
csökkentése és a strukturális alapok által 
rendelkezésre bocsátott eszközök hatékony 
felhasználásának biztosítása céljából;

Or. lt

Módosítás 31
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
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Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki; javasolja a tagállamoknak, hogy a 
„Műszaki segítségnyújtás” működési 
program keretében tervezzenek a 
közbeszerzéssel kapcsolatos 
tanfolyamokat vagy tapasztalatcserét; 

Or. ro

Módosítás 32
Heide Rühle

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki; hangsúlyozza, hogy az 
irányelveket jogilag pontosítani kell a 
közbeszerzési szabályok alkalmazása terén 
felmerülő további hiányosságok 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 33
Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki;

5. kéri a Bizottságot, hogy hatékonyan 
orvosolja a közbeszerzési szabályok 
betartásának elmulasztását, amelyet a 
Számvevőszék számos alkalommal 
megállapított az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek megvalósítása során, és 
amely a Számvevőszék jelentése szerint 
2009-ben a számszerűsíthető hibák 43%-át 
tette ki; hangsúlyozza, hogy az 
irányelveket jogilag pontosítani kell a 
közbeszerzési szabályok alkalmazása terén 
felmerülő további hiányosságok 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. azon a véleményen van, hogy 
Európában hatalmas lehetőségek 
maradnak kihasználatlanul az újítások 
közbeszerzés révén történő támogatása 
terén, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki rugalmas stratégiát, mely 
alapján az ajánlatkérő szervek olyan 
pályázati eljárást alkalmazhatnának, 
amely előtérbe helyezi az innovációt, és 
ezáltal ösztönöznék az ipart arra, hogy 
haladó megoldásokra irányuló 
fejlesztéseket hajtson végre;

Or. ro

Módosítás 35
Ramona Nicole Mănescu
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
elsősorban elektronikus közbeszerzési 
eljárásokat alkalmazzanak, amelyek révén 
garantálni lehet az eljárások átlátható 
lefolyását; 

Or. ro

Módosítás 36
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. azon a véleményen van, hogy az 
ökológiai szempontból felelősségteljes 
közbeszerzés nagy követelményeket 
támaszt a helyi és regionális hatóságokkal 
szemben, ezért szükség van az európai 
intézmények technikai támogatására, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
cseréjére, valamint egy weboldalra is, 
amely lefedi ezeket a szempontokat, és 
amely kifejezetten a helyi és regionális 
szintű közbeszerzésekhez kerül 
kialakításra;

Or. ro

Módosítás 37
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítják az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél.

6. azon a véleményen van, hogy a 
közbeszerzésekre vonatkozó európai 
előírások további pontosítása 
bonyolultabbá, kevésbé hatékonnyá és 
áttekinthetetlenebbé tenné a 
szabályrendszert, és ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy egyszerűsítse az eljárási 
keret teljes egészét oly módon, hogy az 
ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítsa az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél; azonban azon a 
véleményen van, hogy az Európai Bíróság 
által az uniós versenyjog és közbeszerzési 
jog vonatkozásában pontosított előírások 
kielégítő keretet képeznek az uniós 
küszöbérték alatti közbeszerzések terén, és 
nincs szükség további olyan előírásokra, 
amelyek nem, vagy csak részben tartoznak 
a közbeszerzési irányelvek hatálya alá;

Or. de

Módosítás 38
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítják az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél.

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítsa az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél; azon a 
véleményen van, hogy a közbeszerzések 
tekintetében optimális eredményekre 
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törekedve egyensúlyt kell teremteni az 
eljárások egyszerűsítésére irányuló 
kívánság és a tisztességes verseny 
biztosításának szükségessége között;

Or. ro

Módosítás 39
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítják az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél.

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítsa az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél, különösen 
azáltal, hogy az ajánlatkérő szervek 
további útmutatást kapnak azon kérdés 
megítélésére vonatkozóan, hogy 
meghatározott esetekben fennáll-e 
bizonyos, határokon átnyúló érdek;

Or. en

Módosítás 40
Peter Simon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítják az ajánlatkérő szervek 

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk, 
valamint pontosítsa az ajánlatkérő szervek 



PE466.987v01-00 24/29 AM\868916HU.doc

HU

által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél.

által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél; a szolgáltatásra 
és árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződések értékhatárait meg kell emelni;

Or. de

Módosítás 41
Heide Rühle

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk,
valamint pontosítják az ajánlatkérő szervek 
által megfogalmazott bizonytalanságokat 
az irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél.

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk,
pontosítsa az ajánlatkérő szervek által
megfogalmazott bizonytalanságokat az 
irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél, és támogassa a 
közszféra szervei közötti együttműködést.

Or. en

Módosítás 42
Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk,
valamint pontosítják az ajánlatkérő 
szervek által megfogalmazott 
bizonytalanságokat az irányelvek szerinti 
értékhatárok alatti szerződések 

6. felkéri a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
az eljárási keret teljes egészét oly módon, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek ne kelljen 
kivételeket és mentességeket alkalmazniuk,
pontosítsa az ajánlatkérő szervek által 
megfogalmazott bizonytalanságokat az 
irányelvek szerinti értékhatárok alatti 
szerződések odaítélésénél, és támogassa a 
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odaítélésénél. közszféra szervei közötti együttműködést.

Or. en

Módosítás 43
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. azon a véleményen van, hogy a 
közbeszerzésről szóló uniós irányelvekben 
meghatározott, az eljárásoknak az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot 
biztosító átláthatóságára vonatkozó 
követelmények nem elegendőek a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok, mint az 
összeférhetetlenség, a klientúrára épülő 
gyakorlatok vagy a korrupció megfelelő 
csökkentéséhez; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg szigorúbb korrupcióellenes 
intézkedések szerepeltetésének lehetőségét 
a pályázati kiírásokban, és egyidejűleg 
értékelje, hogy ezen intézkedések nem 
gyakorolnak-e esetlegesen negatív hatást 
az eljárások egyszerűsítésével, valamint az 
ajánlatkérő szervek és a vállalkozások 
közigazgatási ráfordításainak 
csökkentésével kapcsolatos általános 
célra;

Or. lt

Módosítás 44
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. azon a véleményen van, hogy a 
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közbeszerzésről szóló uniós irányelvekben 
meghatározott, az eljárásoknak az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot 
biztosító átláthatóságára vonatkozó 
követelmények nem elegendőek a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok, mint az 
összeférhetetlenség, a klientúrára épülő 
gyakorlatok vagy a korrupció megfelelő 
csökkentéséhez; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg szigorúbb korrupcióellenes 
intézkedések szerepeltetésének lehetőségét 
a pályázati kiírásokban, és egyidejűleg 
értékelje, hogy ezen intézkedések nem 
gyakorolnak-e esetlegesen negatív hatást 
az eljárások egyszerűsítésével, valamint az 
ajánlatkérő szervek és a vállalkozások 
közigazgatási ráfordításainak 
csökkentésével kapcsolatos általános 
célra;

Or. lt

Módosítás 45
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki iránymutatást a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzésre vonatkozóan, többek között 
egy gyakorlati példákkal ellátott 
kézikönyvet arról, hogy a szerződések 
odaítélésénél a közbeszerzési előírások 
keretében hogyan lehet ösztönözni az 
innovációt, hogy a kis helyi és regionális 
hatóságok megértsék a folyamatot, és 
láthassák, hogyan származhat belőle 
előnyük.

Or. en
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Módosítás 46
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megállapítja, hogy sürgősen emelni 
kell az értékhatárokat, különösen az 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
szerződéseknél;

Or. de

Módosítás 47
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. azon a véleményen van, hogy az ár az 
eddigiekhez hasonlóan nem jelenthet 
olyan kritériumot, amely befolyásolja a 
pályázati kiírásban szereplő szolgáltatások 
minőségét;

Or. ro

Módosítás 48
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. azon a véleményen van, hogy az 
európai régiókban az innováció és a 
növekedés érdekében hangsúlyt kell 
kapnia az átlátható alapon működő, a 
kisebb helyi és regionális ajánlattevők 
számára könnyen hozzáférhető, egyetlen 
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kapcsolattartó ponton keresztül történő 
elektronikus közbeszerzés szerepének, és a 
kiválasztási eljárás eredményeit online 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 49
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megállapítja, hogy az ajánlatkérő 
szervek csak csekély mértékben 
alkalmazzák a versenypárbeszédet és a 
dinamikus beszerzési rendszereket azok 
bonyolultsága miatt, ezért felszólítja a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
miként lehetne ezeket az eljárásokat 
gyakorlatiasabban kialakítani, és hogyan 
lehetne alkalmazni a párbeszéd eljárását 
nemcsak a különösen összetett 
megbízásokra, hanem a rendes beszerzési 
eljárásokra is.

Or. de

Módosítás 50
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. azon a véleményen van, hogy a 
hatályos közbeszerzési irányelvekben 
megfelelően szerepel az ökológiai és 
szociális kritériumok kiegészítő 
szakaszban való megfontolásának 
lehetősége, ezért nincs szükség 
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átdolgozásukra;

Or. de

Módosítás 51
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. támogatja a gyorsított eljárás 
általános bevezetését, mivel a határidők 
lerövidítésének lehetősége hozzájárul a 
közbeszerzési eljárások felgyorsításához és 
általában véve rugalmassá tételéhez.

Or. de


