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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra harmadik 
országokban működő kezdeményezéseire gyakorolt külső hatásáról
(2014/2233(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre,1

– tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,2

– tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,3

– tekintettel „A magán- és állami beruházások mobilizálása a gazdasági fellendülés és a 
hosszú távú szerkezeti változások érdekében: a köz-magán társulások fejlesztése” című 
bizottsági közleményre (COM(2009)0615),

– tekintettel „A magánszektor meghatározóbb szerepe a fejlődő országok inkluzív és 
fenntartható növekedésének elérése érdekében” című bizottsági közleményre 
(COM(2014)0263),

– tekintettel a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső 
közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat 
támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslathoz 2014. január 15-én elfogadott módosításaira,4

– tekintettel a magán- és közszféra közötti partnerségekről, valamint a közbeszerzésről és 

a koncessziókról szóló közösségi jogról szóló, 2006. október 26-i állásfoglalására,5

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak a közbeszerzésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0896), a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(COM(2011)0895), valamint a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0897) szóló 

                                               
1 HL L 94., 2014.3.28., 1. o.
2 HL L 94., 2014.3.28., 65. o.
3 HL L 94., 2014.3.28., 243. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0027.
5 HL C 313. E, 2006.12.20., 447. o.
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véleményeire,

– tekintettel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a köz-magán társulások esetében 

a jó kormányzás előmozdításáról szóló 2008. évi útmutatójára,1

– tekintettel a köz-magán társulások állami irányítására vonatkozó, 2012. májusi OECD-
ajánlásra,2

– tekintettel az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) a 
magánfinanszírozásból megvalósuló infrastrukturális projektekre vonatkozó 2001-es 
jogalkotási útmutatójára3 és a UNCITRAL köz-magán társulásokkal foglalkozó, 2013. 
május 2–3-án, Bécsben tartott nemzetközi konferenciáján ismertetett tanulmányokra,

– tekintettel az „Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias 
en América y España” című 2011-es CAF-jelentésre,

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
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– tekintettel az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB), az Amerika-közi Fejlesztési Bank (IDB), a 
Világbank Csoport és a köz-magán infrastrukturális tanácsadó eszköz (Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility, PPIAF) köz-magán társulásokról szóló, 2014. júliusi 

útmutatójára („Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0”),1

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság 
és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A8-0000/2015),

A. mivel az országok gazdasági szerkezetére és annak dinamizmusára kedvezőleg hat a 
közös kezdeményezések és vállalkozások révén a köz- és magánszféra közötti 
interakciót és a köz- és magánszervezetek közötti együttműködést elősegítő környezet;

B. mivel bár a köz-magán társulások (PPP-k) eszközével a kormányzati politikák régóta 
élnek szövetségi, regionális és helyi szinten, nincs rájuk vonatkozó, nemzetközileg 
elismert fogalommeghatározás és átfogó szabályozási keret; mivel a gyakorlatban a 
PPP-k „közszereplők (kormányok, ügynökségek és nemzetközi szervezetek, vagy ezek 
keveréke) és magánszereplők (vállalkozások vagy nonprofit szervezetek) közötti, 
széleskörű és sokféle formát öltő együttműködésre” utalnak, és általában 
hagyományosan a kormányok által biztosított infrastruktúra vagy eszközök 
magánszektor általi biztosítását jelentik;

C. mivel a gazdasági világválság 2007-től kezdődően jelentős mértékben sújtotta a fejlett, a 
feltörekvő és a fejlődő országokat, és kihatott a költségvetési politikákra, az 
intézmények és a magánszervezetek projektek végrehajtásához szükséges forrásokhoz 
való hozzáférésére, az infrastruktúra-fejlesztésre és egyéb tőkeigényes projektekre, 
valamint az alapvető szolgáltatások biztosítására;

D. mivel a gazdasági válság és az államadósság-válság következtében súlyosbodó 
költségvetési megszorítások miatt fontossá vált a közszolgáltatások költségek, 
hatékonyság és eredményesség, valamint minőség szempontjából történő javítása, 
valamint a közhasználatú infrastruktúra időben történő kialakítása, és mivel ezt 
elősegítheti a köz- és magánszereplők megfelelő részvétele; 

E. mivel emellett léteznek olyan, fejlesztésre szoruló új területek, amelyekre a 
közszolgáltatások korábban nem terjedtek ki, valamint újonnan kialakított pénzügyi 
eszközök és szabadkereskedelmi megállapodások egész hálózata, amelyek együttesen 
még inkább elősegítik a külföldi beruházási projektekben való részvételt, összehozva a 
magánvállalkozásokat az állami szervekkel;

F. mivel abból adódóan, hogy a magánszektor alulértékelheti a szociális infrastruktúra 

                                               
1 http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlys
uyNI5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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jelentőségét és az általa biztosított védelmet, hogy az infrastruktúra-biztosítás jelentős 
költségekkel jár, valamint hogy néhány ágazat természetes monopóliummal vagy 
stratégiai jelentőséggel rendelkezik, a nyílt verseny és a privatizáció sok esetben nem a 
legmegfelelőbb szakpolitikai alternatíva akkor, amikor a közérdeknek kell 
érvényesülnie;

G. mivel ebből adódóan a PPP-k célja a két rendszer legjobb tulajdonságainak ötvözése: 
közérdekű szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása a magánszektor erőteljesebb 
bevonása révén privatizáció helyett;

H. mivel számos feltörekvő és fejlődő ország esetében egyensúlyhiány áll fenn a 
magánvállalkozások dinamizmusa és a megbízható állami infrastruktúra hiánya miatt; 
mivel ez a szakadék – amely India és Brazília esetében különösen szembeötlő – aláássa 
a potenciális növekedést, csökkenti a kiviteli/behozatali kapacitást, illetve zavart okoz a 
gyártás során, mivel nem áll rendelkezésre elegendő kikötői infrastruktúra, 
hiányosságok jellemzik a belső közlekedést (vasutak, teherszállítás vagy autópályák), 
vagy nem működnek megfelelően az energiatermelési egységek és az energiaelosztó-
hálózatok; mivel ez hatással van az emberi jólétre is (a szennyvíztisztító- és vízelosztó-
hálózatok hiánya következtében); mivel a PPK-k integrált megoldásokat kínálnak, 
amelyek keretében egy partner vagy konzorcium biztosítja az „építést” (építési, mérnöki 
és építészeti szolgáltatások), a „finanszírozást” (magánforrások biztosítása legalább a 
projekt előfinanszírozására) és a „kihasználást” (karbantartási, felügyeleti és igazgatási 
szolgáltatások);

I. mivel PPP-ket kormányközi szervezetek is használtak a legkevésbé fejlett országok 
megsegítésére a fejlesztés és együttműködés terén működő partnerségeken keresztül:  
többek között a Világbank, regionális újjáépítési bankok, az Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezet, az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekalap 
(UNICEF) mind használtak PPP-ket különféle intézkedések megvalósításához; mivel 
földrajzi eloszlást tekintve PPP-vel kapcsolatos tapasztalatokkal rendelkeznek olyan 
országok, mint az USA, Ausztrália, Japán, Malajzia, Szingapúr, az Egyesült Arab 
Emírségek és egyéb ázsiai és latin-amerikai országok (főként Chile); mivel OECD-
országok (Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, 
Írország, Hollandia, Portugália és Spanyolország) is rendelkeznek vonatkozó 
jogszabályokkal; mivel az Egyesült Királyság rendelkezik a legfejlettebb PPP-
programmal (a magánfinanszírozási kezdeményezés az állami beruházások mintegy 
20%-át fedi le); mivel az infrastrukturális PPP-projektek piacát az EU vezeti, itt 
koncentrálódik ugyanis a PPP-k névleges értékének több mint 45%-a;

J. mivel PPP-k alkalmazására került sor az alábbiak terén: strukturális alapok, bővítés, 
transzeurópai hálózatok, közös technológiai kezdeményezések, Európa 2020 stratégia, 
k+f (a jövő üzemei, energiatakarékos épületek, környezetbarát járművek 
kezdeményezés, fenntartható feldolgozóipar, fotonika, robotika, nagyteljesítményű 
számítástechnika és 5G hálózatok), e-tanulás, egyetemekkel végrehajtott kutatási 
projektek és egyéb programok az egészségügy területén (például az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés);  mivel az Európai Beruházási Bank 
és az Európai PPP Szakértői Központ projekteket hajtott végre az EU-ban, annak 
szomszédságában és azon túl; mivel az EU a Globális Energiahatékonysági és 
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Megújulóenergia-alapon keresztül is hozzájárul e területhez; mivel az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számos PPP támogatását tervezi az EU-ban, és ezekben részt vehetnek 
a kereskedelmi partnerek vállalkozásai;

K. mivel az EU szabadkereskedelmi megállapodásai a piaci hozzáférésre és a beruházások 
befogadására vonatkozó (pre-establishment) rendelkezések révén lehetővé teszik a 
vállalkozások PPP-kben való részvételét; mivel a Koreával, Kolumbiával/Peruval, 
Közép-Amerikával, Szingapúrral és Kanadával (továbbá Vietnammal és Japánnal) 
kapcsolatos bánásmód és lehetőségek különbözőképpen és konkrétan meghatározásra 
kerültek; mivel viszonylag rugalmas megközelítésre van szükség a különböző 
partnerekkel folytatott tárgyalások tekintetében; mivel többoldalú szinten a 
szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) és a közbeszerzésről 
szóló megállapodás (GPA) szintén számos kötelezettséget állapít meg, csakúgy, mint 
egyéb többoldalú eszközök, úgymint a szolgáltatáskereskedelmi megállapodás (TiSA); 
mivel ennek következtében az EU-n belül egyre nő a verseny;

Háttér

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyteremtést, a versenyképességet és a termelékenységet 
ösztönözni kell olyan új kezdeményezések révén, amelyek a növekedés újraindítása 
érdekében a gazdasági szereplők aktivizálását célozzák;

2. megállapítja, hogy a kkv-k és a nagyobb vállalkozások a magánszektorra jellemző egyedi 
know-how-val és tapasztalatokkal, valamint nem uniós országok közigazgatási szerveit is 
magukban foglaló hálózatokkal rendelkeznek; úgy véli, hogy a kkv-k akkor tudják 
megvalósítani a bennük rejlő lehetőségeket, ha globális szinten teljesítenek, és Európán 
kívüli piacokra is behatolnak, többek között PPP-ken keresztül, gyakran nagyobb uniós 
vállalkozások alvállalkozóiként fellépve;

Kihívások

3. sajnálatosnak tartja, hogy míg az EU eddig kormányzati közbeszerzési piacait jórészt 
nyitva tartotta a nemzetközi verseny előtt, az uniós szinten versenyző vállalkozások 
székhely szerinti országa sok esetben protekcionista politikát folytat, ahol is ez a védelem 
különböző formákat ölt: állami tulajdonban lévő vállalkozások, kereskedelmi akadályok a 
kormányzati közbeszerzések, szolgáltatások vagy beruházás terén, hazai ajánlattevők 
előnyben részesítése, korlátozások a nemzeti elbánás és a piachoz való hozzáférés 
tekintetében, szabályozási korlátok fiókvállalatok és leányvállalatok létrehozása előtt és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés korlátozása;

4. elismeri, hogy a PPP-vel kapcsolatos kihívásokat le lehet küzdeni a jó kormányzás olyan 
elveinek alkalmazása révén, mint a szabályok, döntések és a végrehajtás átláthatósága, 
megfelelő tervezés, közép- és hosszú távú költséghatékonyság, az érintettek részvétele, 
megbízhatóság, elszámoltathatóság, méltányosság, hatékonyság és eredményesség, 
elrettentés a korrupciótól, a tisztviselők szakértelme, megfelelő kockázatelemzés (a 
geopolitikai környezettől a kamatlábakig) és kockázatmegosztás, valamint megfelelő 
befektetői védelem;
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5. emlékeztet rá, hogy a sikeres végrehajtás és az életképesség biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy a lakosságnak nyújtott szolgáltatások magas színvonalúak és 
költséghatékonyak legyenek; emlékeztet rá, hogy a projektek alakulására kihat a modellek 
és szerződések közötti választás összetettsége; figyelmeztet rá, hogy egy időben a PPP-k 
kihasználták az adó-elszámolási és jelentéstételi kiskapukat, aminek következtében az 
Eurostat célzott elszámolási szabályokat vezetett be; hangsúlyozza, hogy megfelelő 
intézményi keretre van szükség a politikai elkötelezettség, a jó kormányzás és a megfelelő 
alap-jogszabályok ötvözésével;

A magánszektor bevonása a fejlesztésbe

6. hangsúlyozza, hogy a PPP-k egyre jelentősebb mértékben lesznek képesek előmozdítani 
az innovatív megoldásokat, fejlesztési célkitűzések érdekében mobilizálva a hosszú távú 
magánfinanszírozást és a hazai forrásokat, mivel a fejlődő országokban az infrastruktúra, 
valamint a víz- és energiaellátás tekintetében jelentős beruházásokra van szükség, melyek 
többségét a magánszektornak kell majd finanszíroznia; úgy véli, hogy a PPP-k a 
technológiai és az üzleti modellek terén is elősegíthetik az innovációt, és olyan 
mechanizmusokat tudnak kiépíteni, amelyek biztosítják a magánszektor 
elszámoltathatóságát;

7. felhívja az uniós szerveket, hogy ösztönözzék a harmadik országokban – különösen a 
legkevésbé fejlett országokban – PPP-kben részt vevő uniós vállalkozásokat arra, hogy a 
fejlesztési együttműködés célkitűzéseinek figyelembevétele érdekében a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia elvével összhangban végezzék tevékenységeiket;  
felhívja továbbá a Bizottságot, hogy ösztönözze a fenntartható beruházásokat és mozdítsa 
elő a környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra vagy például a megújuló 
energiaforrások használatára összpontosító projekteket;

Uniós vállalkozások EU-n kívüli PPP-kben való részvételét biztosító lehetséges eszközök

8. felhívja a Bizottságot, hogy nemzetközi szinten a Kereskedelmi Világszervezetben és a 
harmadik országokkal jelenleg is folytatott kétoldalú tárgyalások során próbáljon jelentős 
kötelezettségvállalásokat elérni a piaci hozzáférés tekintetében, kijavítandó a 
kereskedelmi partnerek által alkalmazotthoz képest az uniós kormányzati közbeszerzési 
piacok nyitottsága tekintetében meglévő aszimmetriát;

9. felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a külföldön működő uniós 
vállalkozásokat, és vonja le a következtetéseket a sikertörténetekből, modellekből, bevált 
módszerekből, annak érdekében, hogy iránymutatást tudjon készíteni, és fontolja meg 
virtuális dokumentációs központok és megfigyelőközpontok létrehozását, mozdítsa elő az 
uniós kkv-ket külföldi PPP-kben való részvételi lehetőségekről tájékoztató, 
felhasználóbarát platformok és hálózatok kialakítását, valamint biztosítson technikai 
segítségnyújtást a jogi keret és a várt kihívások tekintetében; felhívja továbbá a 
Bizottságot, hogy a PPP-kkel összefüggésbe hozott bizonytalanságok csökkentése 
érdekében támogassa egyértelmű és átfogó elszámolási szabályok nemzetközi szinten való 
használatát, egyidejűleg előmozdítva a hatékony és eredményes költségvetési politikát és 
a projektek fenntarthatóságát;

10. tekintettel arra, hogy a határokon átnyúló magánszektorbeli finanszírozás PPP-k iránti 
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érdeklődésének felkeltése érdekében alapvető jelentőségű megfelelő biztosítékot nyújtani 
abban a tekintetben, hogy a hosszú távú beruházás egyértelmű, stabil és biztonságos 
környezetben, jó kormányzás és hatékony vitarendezés mellett fog megvalósulni, felhívja 
a Bizottságot és a Tanácsot, hogy működjenek együtt annak biztosításában, hogy e 
területen létezzen a szükséges jogi építmény, és hogy az átlátható, eredményes és 
költséghatékony legyen (az EU új beruházási kompetenciája úgy teremt szinergiát a 
beruházás és a kormányzati közbeszerzés között, hogy az értéket teremt a piachoz való 
hozzáférés és a megszerzett jogok és eszközök védelme tekintetében);;

PPP-k az EU-n kívül: új munkahelyek és növekedési lehetőségek az uniós vállalkozások 
számára

11. meggyőződése, hogy az uniós vállalkozások nagy nemzetközi PPP-kben való 
részvételének fokozódása jelentős előnyökkel járna az EU számára a munkahelyteremtés, 
a termelékenység, a versenyképesség, valamint a technológiai és innovációs fejlődés 
szempontjából; emlékeztet rá, hogy az európai kkv-k nemzetközivé válásáról szóló 
jelentés a termékek, a szolgáltatások és a folyamatok szempontjából kiemeli a 
nemzetközivé válás és az innováció közötti pozitív kapcsolatot;

12. emlékeztet az EU által PPP-k használatának köszönhetően elért eredményekre az 
infrastruktúrafejlesztés terén, élen járó technológiai területeken, a kutatás, az e-tanulás 
terén, valamint egyéb, nagy hozzáadott értékkel bíró ágazatokban, és ösztönzi a 
Bizottságot az EU-ban a legjobb eredményeket hozó projektek beazonosítására, valamint 
az uniós vállalkozások ilyen külföldi projektekben való részvételének támogatására;

o

o o

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint az Európai Beruházási Banknak.
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INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy a PPP-kkel kapcsolatos pozitív tapasztalatok többek között az 
alábbiakból erednek: a projektek jobb megvalósítása (az időben történő és az adott 
költségvetésnek megfelelő megvalósítás tekintetében), jó ár-érték arány, az infrastruktúra-
kiépítés költségeinek hosszú távú finanszírozási lehetősége, az innováció és a kutatás 
ösztönzése, a magánszektor bevonása az építésbe, a működtetésbe és a finanszírozásba, 
rugalmasabb és nagyobb szakértelemmel bíró irányítási környezet, az erőforrások 
tekintetében az EU-ban sikeresen működő vállalkozások és kkv-k esetében jelentkező 
kedvező hatás, az uniós vállalkozások versenyképességének erősödése harmadik országokban 
megrendezett közbeszerzésekben való részvétel tekintetében.

Az előadó véleménye szerint az infrastruktúrák kiépítése, kezelése, fenntartása és 
működtetése a közlekedés (utak, vasutak, metrók), a középületek (börtönök, iskolák, 
kórházak) és az abban található berendezések, a környezetvédelem (víz- és hulladékkezelés 
vagy -gazdálkodás), a közművek, a telekommunikációs vagy energiahálózatok, illetve új 
technológiák vagy termékek kifejlesztése terén számos lehetséges előnnyel jár és kockázatot 
rejt, melyeket meg lehet osztani a magán- és az állami szektor között.

Az előadó véleménye szerint az uniós vállalkozások nagy nemzetközi projektekben, és 
elsősorban PPP-kben való részvételének fokozódása jelentős előnyökkel járna a 
munkahelyteremtés, a termelékenység, a versenyképesség, valamint a technológiai fejlődés és 
az innováció szempontjából, előnyöket és gazdasági növekedést teremtve szerte az EU-ban és 
a fogadó államokban. Ezért az előadó hangsúlyt kíván fektetni a nem uniós országokban zajló 
PPP-kben rejlő lehetőségekre, és sürgeti az uniós intézményeket, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az uniós vállalkozások, és különösen a kkv-k PPP-projektekben való 
részvételének előmozdítására.


