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JAVASLATOK

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

1. emlékeztet a köz- és magánszféra közötti partnerségek jelentőségére, amelyek a gazdasági 
növekedés, az innováció, a versenyképesség és a munkahelyteremtés eszközei az egységes
piacon és külföldön; hangsúlyozza a köz- és magánszféra közötti partnerségek által az 
infrastruktúra – különösen az energiával kapcsolatos, vízi, közúti és digitális infrastruktúra 
– modernizálásában betöltött stratégiai szerepet; megjegyzi, hogy az európai vállalatok 
kellő felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen megállapodásokért versenyezzenek 
és ezeket működtessék;

2. hangsúlyozza, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek pozitív hatásai többek 
között az alábbiakból erednek: a projektek jobb megvalósítása, jó haszon-költség arány, a 
költségek hosszú távú finanszírozási lehetősége, továbbá a rugalmasabb és nagyobb 
szakértelemmel bíró irányítási környezet;

3. figyelembe veszi, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségeket hosszú, gyakran 10–
30 évet felölelő életciklus jellemzi. Úgy véli, hogy jelentőséget kell tulajdonítani a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek életciklusának, amelynek összhangban kell állnia a 
kitűzött célokkal a munka, illetve a nyújtandó áruk és szolgáltatások tekintetében, anélkül, 
hogy mesterségesen torzítaná a versenyt vagy magasabb költségeket és szükségtelen 
terhet róna a közigazgatásra és az adófizetőkre;

4. emlékeztet arra, hogy – különösen az ingatlanokkal, a környezettel, a 
telekommunikációval és az energiahálózatokkal kapcsolatos – infrastrukturális 
projektekkel kockázatok is járnak, és a kormány a köz- és magánszféra közötti 
partnerségeken keresztül e kockázat egy részét a magánvállalkozóra terheli, hogy 
mindketten részesülhessenek az előnyökből, de megosszák a projektekkel járó 
kockázatokat és felelősségeket is; hangsúlyozza továbbá, hogy a kockázat megfelelő 
megosztása alapvető fontosságú a projekt költségeinek csökkentése, illetve sikeres 
végrehajtásának és az életképességének biztosítása érdekében; 

5. emlékeztet arra, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségeket a magas érték és a 
technikai összetettség, valamint a felek hosszú távú elkötelezettsége jellemzi; megjegyzi, 
hogy ezért megfelelő szintű rugalmasságra és eljárási garanciákra van szükségük az 
átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő elbánás biztosítása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a tisztességes versenyt és a hozzáférést a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek valamennyi résztvevője számára, nevezetesen 
tisztességes és átlátható kiválasztási eljárások által, amelyek révén a kormányok 
kialakítják az ilyen partnerségeket; 

7. hangsúlyozza, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakítása során 
figyelembe kell venni különösen azt, hogy az uniós székhellyel rendelkező kkv-k milyen 
kihívásokkal néznek szembe, amikor köz- és magánszféra közötti partnerségek 
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résztvevőjeként nemzetközi piacokon versenyeznek, és biztosítani kell a kkv-k tényleges 
és méltányos hozzáférését, nevezetesen a közüzemi ágazatokban, a 2014/25/EU 
irányelvben foglaltak szerint; ebben az összefüggésben hangsúlyozza azoknak a konkrét 
szabályoknak a jelentőségét, amelyek lehetővé teszik a kkv-k számára a klaszterekben 
vagy csoportosan való ajánlattételt, továbbá lehetővé teszik a nyitott és átlátható 
alkvállalkozói láncokat;

8. emlékeztet arra, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségeknek magas hozzáadott 
értéket kell nyújtaniuk a polgárok és a fogyasztók számára, minőségi szolgáltatásokat 
és/vagy árukat kell biztosítaniuk, konkrét verseny- és gazdasági előnyöket kell 
biztosítaniuk a közigazgatások számára kormány- és helyi szinten egyaránt, ugyanakkor 
nem szabad további terheket vagy veszteségeket okozniuk a közszféra számára;

9. hangsúlyozza, hogy míg a köz- és magánszféra közötti partnerségek különböző formákat 
ölthetnek, az egységes piacra vonatkozó jogszabályok magas szintű eljárási normákat 
határoznak meg; megjegyzi, hogy ezeket a jogszabályokat felülvizsgálták és összevonták 
a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU és 2014/25/EU irányelvben, a koncessziókról szóló 
2014/23/EU irányelvben, illetve a köz- és magánszféra közötti intézményesített 
partnerségekre vonatkozó iránymutatásban; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg 
annak a lehetőségét, hogy a fejlődő országok számára műszaki segítséget nyújtson és 
tanácsot adjon arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják előkészíteni és végrehajtani az uniós 
szabványokat a piacaikon;

10. hangsúlyozza, hogy az uniós közbeszerzési piacok nagyrészt nyitottak a nemzetközi 
verseny előtt, és a rájuk vonatkozó szabályok az egységes piacon belüli tisztességes és 
hatékony versenyt célozzák, a versenytárgyalásokra beérkezett, gazdasági szempontból 
legelőnyösebb ajánlatok szerint odaítélt szerződések elvén alapuló inkluzív növekedést 
érnek el, továbbá egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a nemzetközi befektetők 
számára; hangsúlyozza, hogy nem létezik a külföldi tulajdonláson vagy felügyeleten 
alapuló megkülönböztetés, és hogy a külföldi vállalatok helyben is letelepedhetnek, hogy 
részt vehessenek a köz- és magánszféra közötti partnerségekben;

11. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Unió kereskedelmi megállapodásai 
tartalmazzák a szükséges feltételeket ahhoz, hogy lehetővé tegyék az európai vállalatok 
számára, hogy külföldön a hazai vállalatokkal azonos feltételek mellett 
versenyezhessenek; úgy véli, hogy ehhez hozzátartozik a kapcsolódó szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, a pályázati információkhoz való hozzáférésre és az odaítélési 
kritériumokra vonatkozó szabályokkal együtt; hangsúlyozza, hogy a nagyobb átláthatóság 
és az online eljárások kialakítása különösen fontos a kis- és középvállalkozások számára, 
és a köz- és magánszféra közötti tartós és inkluzív partnerségek megkötéséhez;

12. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a magánszektort – különösen határokon 
átnyúlva – a köz- és magánszféra közötti partnerségekbe vonzzák, létfontosságú a 
beruházók számára elegendő biztosítékot nyújtani arra vonatkozóan, hogy a hosszú távú 
beruházásuk biztonságos környezetben, jogbiztonságban és jó kormányzásban részesül; 
hangsúlyozza ezért, hogy biztosítani kell az európai vállalatok beruházásainak és 
gazdasági javainak hatékony védelmét a köz- és magánszféra közötti partnerségek Unión 
kívüli megállapodásainak részeként;
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13. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon a kereskedelmi szakpolitikák és megállapodások 
területén azzal a céllal, hogy piaci hozzáférést biztosíthasson az európai vállalatok 
számára a köz- és magánszféra közötti partnerségek Unión kívüli megállapodásainak 
összefüggésében;

14. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU által támogatott szervek – például a 
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és az európai vállalkozási hálózat (EEN) – is 
hozzáférhessenek az arra vonatkozó információhoz, hogy az Unión kívüli országokban 
hogyan lehet csatlakozni PPP-khez, és ezeket az információkat megoszthassák a kkv-kkal, 
továbbá támogassa a kis- és középvállalkozásoknak a harmadik országok köz- és 
magánszféra közötti partnerségeiben való részvételét;

15. felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi és beruházási megállapodásokról más 
országokkal folytatott tárgyalások során támogassa az uniós vállalkozások – különösen a 
kkv-k – előtt álló akadályok megszüntetését, hogy ezekben az országokban köz- és 
magánszféra közötti partnerségekbe léphessenek be, továbbá támogassa az uniós polgárok 
szakmai mobilitását ezekben az államokban, abból a célból, hogy lehetővé tegye 
számukra, hogy a belföldi vállalatokkal és a harmadik országokból érkező vállalatokkal 
egyenlő esélyekkel versenyezhessenek.
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