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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че обществените поръчки са пазарен инструмент от ключово значение, 
който изпълнява важна роля по отношение на насърчаването на устойчивата заетост 
и условия на труд;

2. признава значението на Споразумението относно държавните поръчки, което може
да ограничи обхвата за законодателните промени на равнището на ЕС, тъй като 
редица процедурни изисквания произтичат пряко от това споразумение; призовава 
Комисията да се стреми към по-голяма гъвкавост на правилата с цел да се 
предостави възможност за възлагането на социални обществени поръчки;

3. признава, че възлагащите органи изпълняват важна роля, като използват своята 
покупателна способност за възлагане на поръчки за стоки и услуги с по-висока 
„социална“ стойност;

4. подчертава, че е важно в спецификацията на поръчките да се включват  изисквания 
за притежаване на умения и за обучение като дългосрочна стратегия; подчертава 
при все това, тези действия трябва да бъдат свързани с предмета на договора, да 
бъдат пропорционални, икономически изгодни и да вземат предвид разходите в 
рамките на целия цикъл на поръчката;

5. отбелязва, че малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката на ЕС и 
имат огромен потенциал за разкриване на работни места, растеж и иновации и че 
улесненият достъп до пазарите за обществени поръчки може да спомогне за 
разгръщането на този потенциал от малките и средните предприятия;

6. подчертава, че при евентуална промяна в практиката на възлагане на обществени 
поръчки стремежът следва да бъде да се опростят правилата за възлагане на 
обществени поръчки и по този начин да се благоприятстват обществените поръчки, 
които се характеризират със социални иновации; 

7. признава ролята, която ЕС може да изпълнява по отношение на развитието на 
успешни публично-частни партньорства;

8. изразява съжаление във връзка с това, че Зелената книга не се възползва от 
възможността да изясни различните позиции относно обществените поръчки във 
връзка с командироването на работници1; 

9. призовава Комисията в светлината на текущия преглед да публикува практическо 
ръководство с ясни насоки за възлагащите органи, което да включва казуси, при 
които социалните обществени поръчки са били успешни.

                                               
1 Решение на Съда от 3 април 2008 г. по дело Dirk Rüffert/Провинция Долна Саксония (C-346/06, 
Сборник, стр. I-01989).


