
PA\866458HU.doc PE464.809v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/2048(INI)

9.5.2011

VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

 a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a közbeszerzési politika modernizálásáról
(2011/2048(INI))

A vélemény előadója: Ramona Nicole Mănescu



PE464.809v01-00 2/3 PA\866458HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\866458HU.doc 3/3 PE464.809v01-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

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;

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;

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;

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; 

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;

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. 


