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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at offentlige indkøb er et centralt markedsbaseret instrument, der spiller en 
rolle ved at fremme bæredygtig beskæftigelse og bæredygtige arbejdsvilkår;

2. erkender betydningen af aftalen om offentlige indkøb, der kan begrænse rækkevidden af 
lovgivningsmæssige justeringer på EU-plan, da en række procedurekrav stammer direkte 
fra denne aftale; opfordrer Kommissionen til at arbejde for større fleksibilitet i 
bestemmelserne for at sikre, at der kan foretages indkøb af social karakter;

3. erkender, at de ordregivende myndigheder har en vigtig rolle ved at anvende deres 
købekraft til at indkøbe varer og tjenesteydelser med større samfundsmæssig værdi;

4. understreger betydningen af at medtage kvalifikationer og uddannelseskrav i 
aftalespecifikationerne som en langsigtet strategi; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal være relevante for aftalens genstand, forholdsmæssige, økonomisk 
fordelagtige og tage hensyn til de samlede livscyklusomkostninger;

5. bemærker, at små og mellemstore virksomheder er rygraden i EU's økonomi og har et 
stort potentiale for jobskabelse, vækst og innovation, og at større adgang til 
indkøbsmarkederne kan hjælpe dem med at udnytte dette potentiale;

6. understreger, at formålet med en ændring af indkøbspraksis bør være at forenkle 
bestemmelserne om indkøb og dermed lette socialt innovative offentlige indkøb; 

7. anerkender den rolle, som EU kan spille ved at lette udviklingen af vellykkede offentlig-
private partnerskaber;

8. beklager, at grønbogen ikke benytter lejligheden til at afklare de forskellige opfattelser af 
offentlige indkøb i forbindelse med udstationering af arbejdstagere1;

9. opfordrer i lyset af den igangværende revision Kommissionen til at offentliggøre en 
praktisk og klar brugervejledning for de ordregivende myndigheder, der omfatter case 
studies over, hvor indkøb af social karakter har givet gode resultater.

                                               
1 Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 [2008] Samling af Afgørelser I side 01989 (Dirk Rüffert mod 
Land Niedersachsen).


