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I. A kkv-k megítélése az EU-ban

2000 Kisvállalkozások Európai Chartája  világszínvonalú kkv-környezet
létrehozása

2005 A Lisszaboni menetrend újraindítása  gyorsabb, tartósabb
növekedés, több és jobb minőségű munkahely

2006 Bizottsági Közlemény: A Közösség lisszaboni programjának
végrehajtása: A kkv-k gazdasági növekedésének finanszírozása –
Európa többletérték  növekedési és foglalkoztatási partnerség
alapelvének érvényre juttatása + a kkv-k a fenntartható fejlődés és
növekedés motorjai

2007 Bizottsági közlemény: Az üzleti kudarc miatti megbélyegzés ellen –
az újrakezdés politikájáról. A lisszaboni növekedési és
foglalkoztatási partnerség megvalósítása  új szakpolitika a kkv-k
szerepének növelése érdekében.



2007 Bizottsági Közlemény: Egységes piac a 21. századi Európa számára  a kkv.
helyzetbe hozása (felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a kkv-k uniós
programokban való részvételének növelése, a határokon átnyúló kereskedelem
korlátainak csökkentése)

2008 Bizottsági Közlemény: Gondolkozz kicsiben! Európai kisvállalkozói
intézkedéscsomag (SBA) 10 érv a kkv-k vállalkozói készségének javítására

2008 EP állásfoglalás a SBA értékeléséről

2010 Összefoglaló értékelés a kkv-k közbeszerzési piachoz való hozzáférésről az
EU-ban (2006 – 2008: 60% a kkv-k piaci részesedése)

2010 EU2020 stratégia

2010 Bizottsági közlemény: Egységes piaci intézkedéscsomag felé 50 javaslat

2011 SBA felülvizsgálata a Régiók Bizottsága által

2011 Bizottsági Közlemény: Egységes piaci intézkedéscsomag „Együtt egy újfajta
növekedésért”  12 kiemelt intézkedés, köztük a kkv-k finanszírozáshoz jutása
(21 M EU-s vállalkozás)



II. A kkv-k az uniós közbeszerzés 

modernizációs folyamatában

2011 Zöld könyv. Az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról.
Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé.

A kkv-k szempontjából releváns kérdések:
– a szerződés módosítása,
– alvállalkozó cseréje,
– az alvállalkozó előzetes megjelölése,
– az adminisztratív terhek csökkentése,
– bizonyos határok bevezetése a minőségi kiválasztási kritériumok

vonatkozásában,
– a fenntartott szerződések kiterjesztése és az erre vonatkozó irányszámok

meghatározása,
– a szerződéses érték bizonyos százalékában alvállalkozó igénybe vételének

előírása.



2011. december 20. A Bizottság három új közbeszerzési irányelv
megalkotására tett javaslatokat:

új klasszikus irányelv,
új közszolgáltatói irányelv,
új koncessziós irányelv.

A kkv-k vonatkozásában megfogalmazott legfontosabb javaslatok:
– A szabályok és eljárások egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele

– a tárgyalásos eljárás alkalmazásának kiterjesztése,
– elektronikus eszközök támogatása,
– a szükséges dokumentumok számának drasztikus csökkentése.

– a kkv-k közbeszerzési piachoz való hozzáférésének előmozdítása:
részekre bontás támogatása,
az előírható pénzügyi alkalmassági szempontok korlátozása,
az E-Certes rendszer alkalmazásának kiterjesztése és EU útlevél
alkalmazása,
Közvetlen kifizetés az alvállalkozók számára.



III. A kkv-k az új közbeszerzési irányelv-

tervezetekben

1. A részekre bontás követelménye
– árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén az 500 e EUR, építési

beruházás esetén 5M EUR feletti szerződések esetén,
– a részek lehetnek homogének és heterogének is,
– a részek mértékét és tárgyát ajánlatkérő határozza meg,
– a részekre bontás mellőzését indokolni kell már az ajánlati felhívásban, de a

tagállamok jogi indokolást is előírhatnak,
– meghatározható azoknak a részeknek a száma, amelyekre egy gazdasági

szereplő ajánlatot nyújthat be,
– elő lehet írni a részek nyerteseinek együttműködési kötelezettségét.

2. A tagállamok közvetlen kifizetést biztosíthatnak az alvállalkozók számára
(az alvállalkozót meg kell jelölni az ajánlatban).



3. A gazdasági és pénzügyi kapacitással kapcsolatos túlzott

követelmények korlátozása.

A becsült érték háromszorosát meghaladó minimális forgalmat ne

lehessen előírni,

A forgalomra vonatkozó megfelelést nem csak egy részre, hanem több

részre is el lehet fogadni.



IV. Az új irányelvek elfogadásának 

menetrendje

Rendes jogalkotási eljárás lefolytatása: ET + EP együttes döntése /

párhuzamos véleményezés

EP: 2012 júniusáig kell a módosító indítványokat előterjeszteni

Döntés: várhatóan a 2012. december elejei ülésszak.

ET: a közbeszerzési munkacsoport 2012. januárjában tárgyalta

A Versenyképességi Tanács 2012-ben ún. clusterek szerint elkezdte a

szövegtervezet tárgyalást.



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

boros.anita@kt.hu
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