LAKOSSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ

AZ UNIÓS KÖZBESZERZÉS MODERNIZÁLÁSA – KONZULTÁCIÓS SZAKASZ
MIRŐL IS VAN SZÓ?

•

A kormányok és egyéb hatóságok jelentős összegű közpénzt fordítanak áruk és
szolgáltatások vásárlására, ami a beszállítókkal kötött szerződéseken keresztül valósul
meg (ez az ún. közbeszerzés). Az állami költségvetések megszorításának idején nagyon
fontos, hogy a tagállamok a lehető legjobb áron kössenek közbeszerzési szerződéseket.

•

Az optimális közbeszerzés több célkitűzést valósíthat meg egyszerre, melyek:
o

A
közbeszerzőknek
az
adófizetők
pénzén
a
lehető
legjobb
termékeket/szolgáltatásokat kell vásárolniuk anélkül, hogy túl sok időt vagy
pénzt áldoznának az eljárásra.

o Az Európa-szerte kiírt közbeszerzési pályázatokat valamennyi európai
vállalkozásnak könnyen és méltányos módon meg kell tudnia pályáznia.

o A közbeszerzőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a
közbeszerzési szerződések hozzájáruljanak bizonyos átfogó társadalmi
célkitűzések megvalósításához, ezért környezetbarát (pl. fenntartható források
segítségével előállított anyagokból készült) és társadalmilag felelős módon
előállított/szervezett (pl. a fogyatékkal élők igényeit figyelembe vevő)
árukat/szolgáltatásokat kell vásárolniuk.
o

Egyre nagyobb szükség van arra is, hogy a közbeszerzés során az érintett felek
a gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében az innovatív termékeket és
szolgáltatásokat részesítsék előnyben.

•

A bizonyos összegű közbeszerzési szerződések odaítélése során valamennyi uniós
tagállamban be kell tartani az uniós szabályok által lefektetett eljárásokat.

•

Ezek a szabályok azt hivatottak biztosítani, hogy a közbeszerzések a lehető
leghatékonyabban valósítsák meg a fenti célkitűzéseket.

MIT TESZ AZ UNIÓ A TERVEK SZERINT?

•

Az EU 2012-ig módosításokat fog javasolni közbeszerzési szabályain. Először is
konzultációt indít annak érdekében, hogy a jövőbeli jogszabály kidolgozásakor
valamennyi érdekelt fél véleményét figyelembe vegye.

•

Az Európai Bizottság első lépésként zöld könyvet tett közzé, amelyben felvázolta
elképzeléseit a jelenlegi szabályok egyszerűsítéséről és naprakésszé tételéről. A
Bizottság többek között azt kívánja elérni, hogy:
o

a közbeszerzési szerződések odaítélése könnyebb és rugalmasabb legyen

o

a közbeszerzési eljárásokban történő részvétel uniós szinten még egyszerűbbé
váljon, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára

o a közbeszerzési szerződéseket megfelelőbben fel lehessen használni egyéb
szakpolitikák támogatására
KINEK FOG SEGÍTENI A JAVASLAT?

•

Kormányoknak, helyi hatóságoknak és egyéb közintézményeknek, amelyeknek az
uniós szabályok tiszteletben tartásával kell közbeszerzési eljárásokat szervezni és
szerződéseket odaítélni.

•

A közbeszerzési eljárásokban részt vevő vállalatoknak.

•

Bárkinek, akit érdekel, milyen hatása van a közbeszerzésnek (lobbicsoportoknak,
karitatív szervezeteknek, más civilszervezeteknek, adófizetőknek, a nagyközönségnek).

HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI A KONZULTÁCIÓBAN?
A Bizottság 2011. január 27-én tette közzé a zöld könyvet.
Az észrevételeket 2011. április 18-ig lehet elküldeni:
•

e-mailben: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu

•

vagy postai úton a következő címre: European Commission (Európai Bizottság),
Directorate-General for Internal Market and Services (Belső Piaci és Szolgáltatási
Főigazgatóság), Unit C3, 1049 Brussels

MI TÖRTÉNIK A KONZULTÁCIÓ UTÁN?
E zöld könyvvel kapcsolatos konzultációval párhuzamosan a Bizottság átfogó felülvizsgálatot végez
az EU jelenlegi közbeszerzési szabályainak eredményességéről és költséghatékonyságáról.
A Bizottság a tervek szerint 2011. június 30-án Brüsszelben konferenciát rendez a közbeszerzési
reformról, amin megvitatja a felülvizsgálat és a zöld könyvvel kapcsolatos konzultáció eredményeit.
Az uniós intézmény a jövőbeli jogszabályjavaslatok kidolgozásakor figyelembe fogja venni a
különböző észrevételeket.

