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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ένα βασιζόμενο στην αγορά μέσο
καίριας σημασίας, το οποίο παίζει ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας·
2. αναγνωρίζει τη σημασία της ΣΔΣ, η οποία μπορεί να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής
τυχόν νομοθετικών ρυθμίσεων σε επίπεδο ΕΕ, όπως ορισμένες διαδικαστικές απαιτήσεις
που απορρέουν απευθείας από την ΣΔΣ· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μεγαλύτερη
ευελιξία στους κανόνες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα κοινωνικών
συμβάσεων·
3. αναγνωρίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη
χρήση της αγοραστικής τους δύναμης για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με
υψηλή «κοινωνική» αξία·
4. υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης των δεξιοτήτων και των απαιτήσεων
κατάρτισης στη συγγραφή υποχρεώσεων, ως μακροπρόθεσμης στρατηγικής· τονίζει
ωστόσο, ότι οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης,
να χαρακτηρίζονται από αναλογικότητα, να είναι οικονομικά συμφέρουσες και να
λαμβάνουν υπόψη το συνολικό κόστος ζωής·
5. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και έχουν
τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξη και καινοτομία και
ότι η μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων μπορεί να βοηθήσει τις
ΜΜΕ στην απελευθέρωση του δυναμικού αυτού·
6. υπογραμμίζει ότι μια αλλαγή των πρακτικών όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις θα
πρέπει να τείνει προς απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις,
διευκολύνοντας έτσι τις κοινωνικά καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις·
7. αναγνωρίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ προκειμένου να διευκολύνει την
ανάπτυξη επιτυχών εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·
8. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να
διασαφήσει αποσαφηνίσει τις αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
σε σχέση με την απόσπαση εργαζομένων1·
9. καλεί την Επιτροπή όπως, υπό το πρίσμα της σημερινής αναθεώρησης, δημοσιεύσει ένα
πρακτικό και σαφές εγχειρίδιο για τις αναθέτουσες αρχές, το οποίο να περιλαμβάνει
περιπτωσιολογικές μελέτες όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή των κοινωνικών
συμβάσεων.
1

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Απριλίου 2008 στην περίπτωση C-346/06 [2008]
ECR I 01989 (Dirk Rüffert v Land Niedersachsen).
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