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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na to, že zadávání veřejných zakázek je významným tržním nástrojem, který 
hraje určitou úlohu při podpoře udržitelného zajišťování pracovních míst a pracovních 
podmínek;

2. uvědomuje si význam dohody o vládních zakázkách, která může vést k omezení rozsahu 
jakýchkoli právních úprav na úrovni EU, jelikož řada procesních požadavků je založena 
přímo na těchto dohodách; vyzývá Komisi, aby se snažila vytvořit co nejflexibilnější 
pravidla, která by umožnila zadávání veřejných zakázek se zohledněním sociálních 
aspektů;

3. uvědomuje si, že zadavatelé veřejných zakázek hrají důležitou úlohu při využívání své 
kupní síly k získávání zboží a služeb s vyšší „společenskou“ hodnotou;

4. zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska je důležité do podmínek smluv zapracovat 
požadavky týkající se schopností a vzdělání; poukazuje však na to, že tato opatření musejí 
být relevantní s ohledem na předmět smlouvy, proporcionální, ekonomicky výhodná 
a musejí přihlížet k celkovým nákladům za celou dobu životnosti daného zboží nebo 
služby;

5. poukazuje na to, že malé a střední podniky jsou páteří hospodářství EU a mají obrovský 
potenciál, pokud jde o vytváření pracovních míst, hospodářský růst a inovace, a že přístup 
těchto podniků k trhu s veřejnými zakázkami jim může pomoci tento potenciál rozvinout;

6. zdůrazňuje, že změna postupu při zadávání veřejných zakázek by se měla zaměřovat 
na zjednodušení pravidel pro jejich zadávání, a tím vést k sociálně inovativnímu zadávání 
veřejných zakázek;

7. uvědomuje si, jakou úlohu by EU mohla hrát při napomáhání rozvoji úspěšných 
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem;

8. s politováním konstatuje, že v zelené knize není využita možnost objasnění odlišných 
stanovisek, pokud jde o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k vysílání pracovníků 
do jiných zemí1;

9. vzhledem k probíhajícímu přepracovávání právních předpisů v oblasti zadávání veřejných 
zakázek vyzývá Komisi, aby pro zadavatele veřejných zakázek zveřejnila praktickou 
a jasnou příručku, která by obsahovala studie úspěšných případů zadávání veřejných 
zakázek se zohledněním sociálních aspektů.

                                               
1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. dubna 2008 ve věci C-346/06 [2008] Sb. rozh. I-01989 (Dirk Rüffert
vs. Dolní Sasko).


